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ARGUMENT 
 

“Non est vivre, sed valere, vita.” (lat.) / “Nu-i totul să trăieşti, ci să fii sănătos.”, spunea poetul 

latin Martial. 

Revista “Stil de viaţă sănătos” cuprinde articole şi studii prezentate de cadrele didactice din 

învăţământul preuniversitar la Simpozionul Naţional din cadrul Proiectului Educativ „Stil de viaţă 

sănătos”, aprobat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în Calendarul 

Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene 2016, nr. 611.   

Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate ce 

reprezintă o pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice şi psihice optime a elevilor, starea 

de sănătate a acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative întreprinse în şcoală. 
 

Educaţia adulţilor reprezintă un domeniu de mare interes din perspectiva noţiunii de învăţare 

pe tot parcursul vieţii. De aceea, lucrările prezentate în cadrul simpozionului reflectă ideile, experienţa, 

cunoştinţele şi studiile cadrelor didactice din toate ariile curriculare  în acest domeniu.  

Ţinând cont de faptul că, în societatea actuală, supusă permanent schimbărilor, factorii care ne 

influenţează sănătatea sunt din ce în ce mai nocivi şi mai agresivi, prin proiectul “Stil de viaţă 

sănătos” ne-am propus educarea tinerilor şi a adulţilor pentru formarea şi promovarea  unor 

atitudini pozitive faţă de crearea unui mediu favorabil consumului alimentar sănătos, dezvoltării 

armonioase prin artă, sport şi cultură.  

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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ALIMENTAŢIA CORECTĂ, PRIMUL PAS CĂTRE O VIAŢĂ LUNGĂ ŞI 

SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Abel Maria  

Colegiul Național „Ion Neculce” Bucureşti  

 

Adoptarea unui regim alimentar sănătos asigură o hrană completă pentru menţinerea energiei 

organismului, fără să ducă la anemierea trupului şi a minţii.  

 O alimentație diversificată garantează acoperirea integrală a necesarului de nutrienți (proteine, 

grăsimi și carbohidrați), minerale și vitamine. Prin urmare, a mânca sănătos înseamnă să consumi 

legume, fructe, pâine, cereale integrale, cartofi, orez, paste făinoase etc. De aceea, se recomandă tuturor 

celor care doresc să aibă un stil de viaţă sănătos să renunţe la alimentele de tip fast-food, la preparatele 

bogate în grăsimi, la consumul excesiv de cafea şi alcool. Studiile de specialitate, medicii şi 

nutriţioniştii deopotrivă sunt de acord asupra faptului că procesul de îmbătrânire este accelerat în cazul 

în care alimentaţia e nesănătoasă. Încă din Antichitate, medicul grec Hipocrate, care a trăit 104 ani, 

scria: „Cu cât ne hrănim mai mult şi mai bine, cu atât ne dărâmăm viaţa mai repede“.  

 Introducerea alimentaţiei carnare, prin vânătoare şi prin creşterea animalelor domestice, a fost 

considerată drept cauza principală a scurtării duratei de viaţă. Mesele copioase cu cărnuri, slănine, 

afumături, mezeluri, conserve, alcooluri tari, cafele şi tutun dau multă satisfacţie pentru moment, dar, 

după vârsta de 40-50 de ani, dereglează ritmul digestiei şi favorizează apariţia obezităţii, cu consecinţe 

grave asupra activităţii inimii. Prin modificarea toleranţei digestive şi prin reducerea treptată a 

funcţiilor enzimatice, mâncărurile greu digerabile nu sunt metabolizate normal, rămân mult timp în 

stomac (circa 8 ore) şi în intestine (peste 20 de ore), se alterează şi produc acizi toxici care declanşează 

boli digestive (gastrite, ulcere, colite, balonări, constipaţii, cancer de colon). În unele cazuri, acestea 

măresc conţinutul de colesterol şi lipide din sânge, care se depun pe pereţii vaselor sanguine, 

favorizând apariţia unor boli grave, ca ateroscleroza, arterite, flebite, tromboze, ulcere varicoase. De 

asemenea, consumul în exces de dulciuri concentrate solicită prea mult pancreasul şi duc, uneori, la 

diabet zaharat. 

 Alimentaţia ideală trebuie să fie normocalorică, adică să conţină numai atâtea calorii cât sunt 

necesare organismului, în funcţie de ritmul de consum pentru fiecare vârstă, 

de efortul fizic şi intelectual depus. S-a demonstrat că persoanele care au un 

aport caloric mai redus şi un consum minim de grăsimi sunt mai puţin 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

14 

 

expuse la îmbolnăviri de cancere şi de afecţiuni ale inimii. 

 Stilul de alimentaţie în grabă, cu produse fast-food, încărcate cu grăsimi, cărnuri şi zaharuri,  

predispune la dependenţă, prin declanşarea în creier a unor reacţii care conduc la supraalimentaţie, 

urmată de celulită şi obezitate. 

 Un adult sănătos, cu o activitate moderată, care consumă zilnic 2.800-3.000 calorii, are nevoie, 

în medie, de 70-80 grame proteine (300-400 calorii), 300-400 grame glucide (1.200-1.600 calorii) şi 

80-100 grame lipide (700-800 calorii). La acestea se adaugă 500-800 grame fructe şi legume, care aduc 

necesarul de vitamine, minerale, glucide şi o parte din cantitatea de apă. 

 Este foarte dăunătoare supraalimentaţia, hrana consumată în exces, peste potenţialul de 

prelucrare a aparatului digestiv, care devine supraîncărcat şi suprasolicitat. 

La persoanele gurmande se deschide uşor calea spre îngroşarea vaselor 

sanguine, cu flebite, tromboze şi ateroscleroză, ca factori principali ai 

îmbătrânirii precoce, creşterea colesterolului depus în interiorul arterelor, 

formarea de cheaguri de sânge, irigarea defectuoasă a creierului şi o suprasolicitare a inimii, aflată într-

o continuă oboseală. 

 Deprinderea de a consuma mai multă hrană decât este necesar rezultă dintr-o educaţie familială 

defectuoasă, considerându-se normală alimentaţia fără restricţie. Dacă unul dintre părinţi este obez, 

există probabilitatea de 50% ca şi copilul să devină obez, iar dacă ambii părinţi sunt supraponderali, 

această probabilitatea creşte la 80%. 

 Obezitatea nu este numai o problemă de estetică, ci şi o afecţiune extrem de gravă, care duce la 

complicaţii asociate cu unele boli cronice: diabet zaharat, creşterea colesterolului, tulburări de 

respiraţie, afecţiuni hepatice cu ficat infiltrat de grăsimi şi litiază biliară, constipaţii, hemoroizi, 

cancere, dureri articulare, tulburări psihice, reducerea randamentului în activităţile fizice şi intelectuale, 

îmbătrânire premnatură şi scurtarea vieţii, în medie, cu 10-13 ani. Aceasta justifică binecunoscutul 

dicton popular: „Cu cât cureaua este mai lungă, cu atât viaţa este mai scurtă“. 

 Alcoolul şi tutunul, principalii duşmani ai sănătăţii. Alcoolurile tari şi tutunul, consumate în 

mod constant şi în cantităţi mari, afectează întreg organismul, provocând tulburări morfofuncţionale 

neuroendocrine, cardiovasculare, renale, musculare şi în special hepatice. Se produc tulburări 

complexe, cu scăderea capacităţii fizice şi intelectuale şi scăderea duratei de viaţă. Semnele clinice sunt 

la început moderate ca: oboseală, ameţeli, cefalee, insomnii, tulburări de echilibru, de memorie, dureri 

la mers forţat.  

 De asemenea, se exclud băuturile răcoritoare sintetice, cu mult zahăr şi aditivi sintetici, (E-uri) 

şi înlocuirea lor cu sucuri naturale, preparate în casă, eventual fără zahăr. Cu mare efect se recomandă 
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ca dimineaţa şi seara să se consume o limonadă cu multă lămâie şi cu 1-2 linguriţe de miere. Se va 

renunţa treptat la cafea, pentru a fi înlocuită cu ceai verde sau alte băuturi naturiste energizante. 

 Un ghid al alimentației sănătoase este piramida alimentelor (alimentară), ce este considerată 

biblia unei diete sănătoase. Ea reprezintă o exprimare grafică a 

recomandărilor nutriţionale, a cantităţilor şi a tipurilor de alimente ce 

trebuie să fie consumate zilnic pentru a menţine starea de sănătate şi 

pentru a reduce riscul de dezvoltare a diverselor boli legate de 

alimentație. 

  La baza piramidei se găsesc alimentele care sunt recomandate 

a fi consumate zilnic și în cantități mai mari, iar pe măsura apropierii 

de vârful piramidei, alimentele precum grăsimile și zahărul, sunt 

recomandate în cantități din ce în ce mai mici. Piramida cuprinde, desigur, şi consumul de apă şi 

activitatea fizică.   

 Se recomandă să consumăm alimente după cum urmează: 

 -33% pâine, cereale integrale, orez și cartofi. Principalele mese ale zilei, dar și gustările, pot fi 

compuse din aceste alimente. Pe lângă faptul că oferă organismului energia 

necesară pentru întreaga zi, aceste alimente sunt o sursă eficientă de fibre, 

complexul vitaminic B, calciu și fier. Pentru o cantitate mai mare de fibre 

pot fi consumate cerealele integrale și produse din făină integrală. 

 -33% fructe și legume. Consumul unei cantități însemnate de fructe și legume este foarte 

important, deoarece ajută la îmbunătățirea stării generale de sănătate, reducând în același timp riscul 

apariției bolilor cardiovasculare. Acestea conțin toate vitaminele de care avem nevoie, așa că este 

indicat sa le consumăm de câte ori avem ocazia. Din fructe și legume 

organismul absoarbe vitamina A, vitamina C, acid folic și minerale precum 

fier, calciu și magneziu.  

  Aceste produse au un conținut scăzut de grăsimi și sodiu și sunt o sursă 

eficientă de fibre. Ele asigură un echilibru în rândul nutrienților vitali pentru 

organism. 

  Trebuie, însă, să ne ferim de produsele în conserve pentru că acelea conțin zahăr, iar zahărul, în 

cantități mari, ne poate afecta sănătatea. 

 -12% carne, pește și alte produse ce conțin proteine. Carnea, peștele, ouăle, fasolea sau nucile 

fac parte din acest grup. Acestea sunt elemente importante pentru o dietă echilibrată, 
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deoarece conțin proteine, vitamine și minerale – fier, zinc și vitamina B12. Bucură-te de gustul acestor 

alimente, însă nu uita că totul se consumă în cantitaăți moderate! 

 Uleiul de pește conține acizi grași polinesaturați, omega-3, care fac parte din grupa acizilor 

grași esențiali ce joacă un rol principal în scăderea riscului apariției afecțiunilor cardiovasculare. 

  Specialistii ne recomandă să consumăm 2 porții de pește în fiecare săptămână, de fiecare dată 

de un alt tip - somon, hering, sardine, păstrăv sau macrou. 

 -12% lapte și produse lactate. Calciul, un mineral vital pentru sănătatea 

oaselor, proteinele și importante vitamine, precum A, B12, B2 și D, se găsesc în 

lapte și în produsele lactate. Savurează aceste produse și încearcă să consumi 

varianta fără grăsimi, cum ar fi lapte degresat sau semi-degresat, iaurt cu un procent 

scăzut de grăsimi și brânză cu o cantitate redusă de grăsimi.  

  Copiii cu vârsta mai mică de 5 ani ar trebui să consume toate produsele lactate, deoarece conțin 

nutrienții necesari pentru o creștere normală. Excepție fac, desigur, copii cu vârsta mai mică de 2 ani, 

cărora li se recomandă numai laptele semi-degresat. 

 -9% grăsimi și zahăr. Untul, uleiul, margarina, crema pentru prăjituri, chips-urile și marea 

majoritate a băuturilor fac parte din această grupă. Deoarece aceste produse conțin cantități ridicate de 

grăsimi, zahăr și sare, este recomandat să fie consumate ocazional și în cantități reduse. 

 Se recomandă un consum mare de lichide pe parcursul întregii zile, de la 

1 la 2 litri, preferabil băuturi neîndulcite cum sunt apa şi infuziile din plante. E 

bine să consumăm cu moderaţie băuturi care conţin cofeină (cafea şi ceai). 

 Respectarea acestor recomandări ar asigura o întinerire cu 10-15 ani, 

mărind potenţialul energetic, vitalitatea, păstrarea memoriei şi rezistenţa la boli.  

 În concluzie, oamenii au interese diferite în raport cu alimentele. Unii sunt interesați de gust, 

alții de preț, unii de profit, iar alții de calitățile nutritive. Noi trebuie să abordăm alimentele din 

perspectiva efecului lor asupra sănătății noastre. 

 

Bibliografie: 

1. http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-piramida-alimentara-    

13602680/ 

2. http://ziarullumina.ro/alimentatia-corecta-primul-pas-catre-o-viata-lunga-si-sanatoasa-41256.html 

3. http://www.artadelicioasa.ro/continutul-pungilor/mananca-sanatos.html 

4. http://ziarullumina.ro/alimentatia-corecta-primul-pas-catre-o-viata-lunga-si-sanatoasa-41256.html 
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EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE A ELEVILOR CU DEFICIENŢE AUDITIVE. 

EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ 

 

Prof. Andrei Doina 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, judeţul Buzău 

 

1. Titlul activităţii: „Învaţă să vorbeşti prin semne şi să găteşti cu OLI” 

2. Domeniul în care se încadrează: abilităţi de viaţă. 

3. Scopul activităţii: formarea abilităţilor de viaţă independentă. 

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii: 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbaj mimico-gestual; 

 dezvoltarea unor abilităţi de coordonare, planificare şi organizare; 

 îmbunătăţirea coordonării manuale într-un context de viaţă relevant; 

 stimularea interesului pentru o alimentaţie sănătoasă şi gătit; 

 semnalarea importanţei igienei şi a siguranţei. 

5. Elevi participanţi: 31 elevi. 

6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 4 ore, incinta şcolii. 

7. Descrierea activităţii: 

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul parteneriatului de colaborare cu Fundaţia „Light into Europe” şi a 

beneficiat de 3 voluntari, auzitori şi deficienţi de auz.  

Activitatea a constat în desfăşurarea unei sesiuni de gătit a unui desert de către elevii claselor I-IV, pe 

baza unei cărţi de gătit „Să gătim cu OLI” publicată  în limbajul mimico-gestual şi donată şcolii de 

către fundaţie. S-a lucrat pe echipe, iar rezultatele finale (desertul) a fost oferit atât cadrelor didactice 

din şcoală cât şi elevilor din şcoală. 

 S-a pus accentul atât pe dezvoltarea comunicării verbale şi în limbaj mimico-gestual a elevilor cu cei 

din jur, cât şi pe aspecte privind citire-scriere, alimentaţie sănătoasă, abilităţi practice, coordonarea, 

igienă, bunele maniere, colaborare, lucru în echipă etc. 

8. Rezultatele obţinute în urma activităţii: 

 Pregătirea unui produs culinar de către elevii claselor I-IV şi oferirea acestuia colegilor, 

profesorilor şi părinţilor; 

 Exersarea deprinderilor de citire, de utilizare a unei cărţi de gătit, a instrumentelor de gătit, 
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de urmare a unor reguli, de aranjare a mesei etc.; 

 Participarea la activitate împreună cu alţi colegi, colaboratori, cadre didactice pentru 

realizarea unei activităţi comune. 

9. Continuarea activităţii: 

 Activităţi similare pot fi desfăşurate în cadrul atât în carul disciplinelor de educaţie tehnologică (la 

orele de dezvoltare a autonomiei personale şi autoîngrijire), de lectură, de comunicare, cât şi a celor de 

consiliere în cadrul orelor privind calitatea vieţii. De asemenea ele reprezintă un model de activitate 

practică demonstrativă ce se poate realiza şi în cadrul activităţilor extraşcolare sau în parteneriatele şi 

colaborările cu alte instituţii. 

10. Motivaţia propunerii activităţii: 

Reacţiile elevilor, dar şi ale colaboratorilor şi ale cadrelor didactice au demonstrat că această activitate 

educativă a fost un succes. Copii au învăţat activ şi s-au distrat, formându-şi  în acelaşi timp mai multe 

abilităţi şi exersând deprinderi de viaţă într-o situaţie nouă, inedită, familiară şi care le-a permis să 

comunice într-o manieră  accesibilă lor şi confortabilă. Totodată, a permis transferul abilităţilor în alt 

context şi să facă conexiunea cu mediul de acasă şi cu situaţiile zilnice în care trebuie să  comunice şi 

să se descurce independent. 

11. Mărturii privind activitatea propusă: 

Elevii au declarat că le-a făcut plăcere o astfel de activitate şi că doresc să o repete. Au fost încântaţi şi 

şi-au menţinut tonusul şi curiozitatea pe tot parcursul activităţii, un aspect necaracteristic pentru copii 

deficienţi de auz. Au fost plăcut surprinşi că toate etapele s-au desfăşurat pe „înţelesul lor”, că au 

obţinut singuri un produs finit pe care au putut să îl ofere celor dragi şi l-au putut mânca ei personal. 

Cadrele didactice au considerat activitatea ca fiind: „antrenantă, accesibilă şi celor cu deficienţe 

moderate, dar şi celor cu deficienţe multiple”. Au apreciat utilitatea acesteia pe mai multe paliere, dar 

mai ales în planul dezvoltării abilităţilor de viaţă, atât de important la copii cu deficienţe pentru 

formarea autonomiei personale. S-a menţionat şi impactul pozitiv asupra celorlalţi elevi şi surpriza 

plăcută făcută celorlalţi profesori care au degustat şi apreciat  produsul făcut de copii. Cadrele care au 

observat activitatea şi au degustat produsul au subliniat beneficiile activităţii pentru învăţarea semnelor 

într-o manieră uşoară şi distractivă de către toţi participanţii, aspectul practic al acţiunii, precum şi 

stimularea interesului pentru alte activităţi şi a formării bunelor maniere.  

12. Dovezi – poze din timpul desfăşurării activităţii: 
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Voluntarii Fundaţiei „Light into Europe” – Prezentarea cărţii „Să gătim cu OLI” 

 

„RENUNȚĂ LA UN ALIMENT NESĂNĂTOS DIN GHIOZDANUL TĂU ȘI NOI 

ÎȚI OFERIM UN MĂR!” 

 

Profesor Antoche Mirela Liliana 

Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani, județul Botoșani  

  

Educaţia pentru sănătate a devenit una din problematicile lumii contemporane, sănătatea fiind 

nu doar o problemă individual, ci şi o problemă socială, politică, economică, dar şi o problemă ce 

vizează drepturile omului. De asemenea, alterarea stării de sănătate şi creşterea incidenţei bolilor 

sociale printre copiii de toate vârstele impun sensibilizarea acestora pentru a deveni mai responsabili 

faţă de sine şi faţă de ceilalţi. 

Nevoile elementare ale copiilor de pretutindeni sunt: alimentaţia, protecţia, sănătatea şi  

educaţia. Pentru a creşte şi a se dezvolta armonios ei au nevoie de hrană sănătoasă, de grija şi dragostea 

celor mari, de o permanentă stare de bine fizică şi psihică şi, bineînţeles, de educaţie. Astăzi, odată cu 

apariţia pe piaţă a alimentelor inferioare, cu preţuri scăzute, însoţite de reclame care asaltează 
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televiziunile, revistele, vitrinele magazinelor, unul dintre subiectele viu discutate este cel legat de 

alimentaţia copilului. 

Cercetările în domeniu au demonstrat că în timp ce o alimentaţie sănătoasă creşte vitalitatea 

organismului, eliminând riscul îmbolnăvirilor şi asigură o dezvoltare armonioasă, alimentaţia 

nesănătoasă periclitează nu numai viaţa individului, ci a generaţii întregi, conducând în timp la 

degradarea eredităţii. 

Acest risc scade în mare măsură prin diminuarea atitudinii nesănătoase, greșite a familiei faţă de 

alimentaţia copilului și promovarea unui stil de viață sanogen, cât şi de creșterea implicării instituţiilor 

şcolare în educaţia pentru sănătate a copilului. 

Noi, educatorii avem misiunea de a-i învăţa și motiva pe elevi să aleagă corect pentru sănătatea 

lor şi a mediului înconjurător. Astfel că, pe lângă parcurgerea programei școlare care cuprinde lecții de 

educație pentru sănătate și profilaxie, coordonăm diferite activități extracurriculare care antrenează și 

implică activ un număr mare de elevi. 

Una dintre aceste activități este ”Renunță la un aliment nesănătos din ghiozdanul tău și noi îți 

oferim un măr!”   

Aceasta a fost provocarea lansată de Căpitanii Sănătății colegilor lor, pe data de 16 octombrie 

2015, de Ziua Mondială a Alimentației. Vreau să menționez că un grup de elevi de gimnaziu care s-au 

”remarcat” în școala noastră printr-un stil de viață sănătos (practică în mod constant un sport, consumă 

multe fructe și legume, evită produsele fast-food și băuturile energizante, respectă regimul de odihnă și 

alimentație specific vârstei pubertății) alcătuiesc echipa, deja celebră la noi, Căpitanii Sănătății.  

 La  apelul Căpitanilor Sănătății au răspuns 74 de voluntari, elevi ai claselor V – VIII din școala 

noastră. Ei au primit câte un măr în schimbul unui produs alimentar nesănătos din ghiozdanul personal. 

Produsele nesănătoase achiziționate au fost desigilate și ”oferite cu generozitate” sacilor 

menajeri în exclusivitate. Acești saci au ajuns în cele din urmă la un ”înfometat” container din cartierul 

școlii. 

Activitatea ”Renunță la un aliment nesănătos din ghiozdanul tău și noi îți oferim un măr!”  este 

înscrisă în calendarul activităților proiectului ”Alege să trăiești sănătos!”, proiect aflat în desfășurare în 

parteneriat cu alte trei școli din județul nostru. 

Vreau să vă prezint câteva dintre impresiile Căpitanilor Sănătății: 

”Momente de cumpănă și-au făcut apariția înaintea activității când zeci de gânduri ne 

cuprindeau mintea. Oare am reușit să ne convingem colegii? Vor renunța ei la ”bunătăți”? Câți vor 

veni?” (Căpitanul Sănătății Mălina) 
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”Clopoțelul anunța începerea pauzei de schimburi. Spre surprinderea noastră un număr mare de 

colegi așteptau la ușa laboratorului de biologie. Sarcinile Căpitanilor au fost gestionate eficient, iar 

colegii noștri veneau necondiționat, oferindu-ne încredere.” (Căpitanul Sănătății Iasmina) 

”Iată cum printr-o activitate inedită am strâns în jurul nostru mulți voluntari pe care i-am 

motivat să contribuie printr-un ”gest mic” la realizarea unei ”sănătăți mari”. Noi, Căpitanii Sănătății, ne 

simțim mândri de reușita noastră și obligați, în același timp, să fim un exemplu pentru cei ce își doresc 

să trăiască sănătos!!” (Căpitanul Sănătății Cosmin) 
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AVANTAJELE  ȘI DEZAVANTAJELE TEHNOLOGIEI MODERNE 

 

Prof. Anton  Daniela 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, județul  Constanța 

 

 

 Tehnologiile pe care le utilizăm atât de des ne economisesc timp, ne ușurează munca și ne 

relaxează. Trăim epoca tehnologiei avansate. Fiecare parte a vieții noastre este legată de tehnologie  

într-un fel sau altul. Cu ajutorul tehnologiei mobile putem vorbi cu prietenii și rudele care trăiesc 

departe de noi. Cu ajutorul internetului, suntem capabili de a învăța lucruri noi. Cu ajutorul tehnologiei 

ajungem în locuri îndepărtate în câteva ore, vedem lucruri imposibil de văzut de străbunicii noștri. Cu 

ajutorul rețelelor de socializare suntem capabili de a ne regăsi prietenii din copilărie, colegii de școală 

și evenimentele importante din viața lor. Cu ajutorul tehnologiei informației, suntem capabili să facem 

schimb de informații în orice parte a lumii, în câteva secunde. Cu tehnologia progresivă în domeniul 

agriculturii, suntem capabili de a satisface necesitățile alimentare ale oamenilor din întreaga lume. 

http://www.sfatulmedicului.ro/
http://www.ghidulparintilor.ro/
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 Tehnologia modernă ne deschide noi lumi și ne ușurează viața. Dar orice lucru util este 

inofensiv atât timp cât nu este în exces. 

 Utilizarea calculatorului poate facilita interacțiunile, cooperarea, jocurile constructive. Îi ajută 

pe copii să câștige statut social printre colegii lor și sporește stima de sine. La domiciliu, plasarea 

calculatorului  în camera copilului poate conduce la izolare, singurătate și depresie. Timpul îndelungat 

petrecut în fața calculatorului poate deteriora acuitatea vizuală și poate dezvolta dureri de spate, poate 

duce la obezitate. Deci, este foarte important să păstrezi un echilibru și să nu exagerezi. Calculatoarele 

ar trebui folosite pentru numai câteva ore pe zi, în așa fel încât să ai timp suficient și pentru socializare 

sau dezvoltare personală. 

 Dacă petreci mai mult de patru ore pe zi în fața unui monitor VDT (tip televizor) poți suferi de: 

stres, dureri de cap, iritabilitate, insomnie, surmenajul ochilor, slăbirea vederii, oboseală generală, 

scăderea productivității, slăbirea sistemului imunitar.  

 Când ne bazăm pe tehnologie și ne bucurăm că face anumite lucruri în locul nostru, ne pierdem, 

de fapt, abilitățile cu care suntem înzestrați. 

 calculatoarele duc la pierderea cunoștințelor de matematica si a conexiunilor logice; 

 internetul - pierderea abilităților sociale; 

 google-ul - o pierdere și mai accentuată a aptitudinilor sociale. Ne pierdem capacitatea de a 

căuta informații fizic, de a intra în contact cu alte persoane, abilitățile de relaționare cu aceștia. 

 telefoanele mobile, ATM-urile, cărțile de credit - duc la apariția nerăbdării, la sentimentul 

“vreau acum!” și la pierderea capacității dezvoltării rețelelor sociale. 

  Pentru că tehnologia nu are nevoie de odihnă, putem munci cu ajutorul ei și de acasă, și de la 

serviciu. Iar prelungirea activităților de peste zi până noaptea târziu este unul dintre motivele pentru 

care orele de somn sunt din ce în ce mai puține. 

Lipsa somnului scade imunitatea, puterea de concentrare și ne afectează comportamentul. Pe 

termen lung, un somn prost este asociat cu numeroase afecțiuni precum boli de inimă, depresie sau 

diabet. Sistemul imunitar nu se mai poate dezvolta cum trebuie și nu mai are o reacție adecvată. 

Hiperactivitatea necontrolată te face să mănânci multe dulciuri, din cauza cărora se 

perturbă metabolismul. Dacă nu dormim suficient, apar tulburări de memorie. În momentul în care nu 

te mai poți adapta la realitate pentru că nu poți procesa informațiile, pot să apară frustrările care, la 

rândul lor, pot cauza modificări hormonale și neurologice și, mai apoi, depresie. Somnul este necesar 

organismului uman în aceeași măsură ca o dietă sănătoasă și exercițiul fizic, fiind esențial pentru 

sănătatea psihică și emoțională. 

http://www.csid.ro/health/ce-e-de-facut-cu-durerile-de-spate-3649049/
http://www.csid.ro/health/5-nestiute-despre-somn-si-insomnie-3292043/
http://www.csid.ro/sex/greseli-pe-care-le-fac-femeile-cand-flirteaza-online-3387324/
http://www.csid.ro/dieta/pune-ti-metabolismul-la-treaba-3406098/
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În concluzie, tehnologia are atât avantaje, cât și dezavantaje. Noi decidem ce alegem. Dacă o vom 

folosi pentru avantajele sale, aceasta va avea un efect pozitiv asupra vieții noastre. 
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STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. înv. primar Babaşcu Elena 

Şcoala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanţa, județul Constanța 

 

Astăzi, la începutul mileniului trei, când viaţa individului a devenit mai complicată, când ştiința 

şi întreaga societate au evoluat, educaţia pentru sănătate se impune ca o necesitate şi devine o condiţie 

esenţială a educaţiei unei naţiuni civilizate.  

Niciodată nu este prea târziu să reduci sau să elimini comportamentele care dăunează sănătăţii 

ca să îţi schimbi viaţa în bine, dar cu cât o faci mai repede cu atât mai bine. Elevii au avut posibilitatea  

dobândirii unor cunoştinte corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii, cât şi formarea de atitudini şi 

deprinderi necesare unui comportament responsabil şi sănătos. Totodată acest lucru s-a realizat printr-o 

implicare  a  noastră tuturor  în vederea educării  oricărui elev, de formare a unui stil de viaţă sănătos, şi 

printr-o serie de activităţi la clasă, din care voi prezenta câteva.    

Floarea Sănătăţii cuprinde 6 petale, iar fiecare are o semnificaţie şi o culoare. Copiii au realizat 

colaje pentru fiecare petală sau le-au imbinat pe toate intr-un desen şi ai înţeles astfel că, toate petalele 

ar trebuie îmbinate armonios zilnic, pentru a putea  duce o viaţă echilibrată. Au ales şi diferite titluri 

specific, după cum urmează:  

-Sănătatea emoţională ex. Familia mea, Prietenii mei 

http://www.romedic.ro/
http://www.revistamagazin.ro/
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-Sănătatea socială ex. Împreună vom reuşi, Lucrăm cu drag  

-Sănătatea spirituală ex. Eu şi relaţia mea cu Dumnezeu 

-Sănătatea ocupaţională ex. Ce aş dori să fiu, Autoportret, Hobby 

-Sănătatea mintală ex. Personajul preferat, Povestea mea, Necesarul zilnic de calorii,  Cum şi cât 

lucrez, studiez,  mă recreez  

-Sănătatea fizică  ex. Sportul preferat, Mişcarea e viaţa mea, Ştiu să evit bolile 

 Proiectul “Piramida alimentară” s-a desfăşurat în sala de clasă. După ce a fost prezentată    

imaginea, s-a discutat pe marginea ei, precum şi despre modul cum poate fi pusă în aplicare în viaţa de 

zi cu zi. Copiii, în cadrul grupurilor, au stabilit un program zilnic pe care trebuiau să îl ducă la 

îndeplinire timp de o săptâmână, conştientizând importanţa respectării acesteia pentru a duce un stil de 

viaţă sănătos echilibrat. Şi-au dorit ca fiecare să realizeze colajul „Piramida alimentară”. Le-a plăcut 

foarte mult să caute în pliante alimente sănătoase pe care le-au consumat zilnic şi în cantităţile necesare 

conform etajelor piramidei, mai multe fructe şi legume, şi mai puţine dulciuri. Ei s-au implicat activ, au 

expus apoi lucrările în formă de piramidă. Încă de a doua zi s-au străduit să pună în aplicare planul 

propus, împărtăşind modul cum au aplicat şi acasă acest program practicând un sport preferat, 

povestind despre importanţa somnului, a mişcării în aer liber, a respectării programului zilnic. În 

pauzele de masă au consumat produse sănătoase, s-au hidratat de fiecare dată corespunzător, iar în 

pauzele de joacă au ieşit la aer sau  au executat jocuri de mişcare în sala de sport. 

Observând cum unii copii veneau la şcoală cu diverse cipsuri care aveau un miros specific, 

biscuiţi, covrigei, bomboane, dar şi eugenii, apă, cornuri, li s-a spus să păstreze etichetele produselor 

cumpărate de ei. Ulterior s-au realizat afişe, citindu-le, lipindu-le şi prezentându-le, elevii lucrând  în 

echipă. 

În cadrul activității “Cumpărături inteligente”, li s-au prezentat denumirile unor  aditivi alimentari  

pe care le conţin produsele cumpărate. Doamna asistentă le-a explicat despre aceste E-uri bune și E-uri 

rele  şi despre  efectele lor asupra organismului omului. În acest fel ei au înțeles că trebuie să aleagă 

înainte de a cumpăra produsele, citind eticheta cu ce conţine produsul, dar şi valabilitatea acestuia. 

Ulterior, au mers la chioşcul şcolii unde au putut vedea şi studia mai multe produse și au făcut 

cumpărături inteligente.  Activitatea le-a trezit interesul copiilor, cel mai mult le-a plăcut să studieze 

etichetele în timp ce au făcut cumpărături. 

Şcoala i-a învăţat dintotdeauna pe copii cum să se poarte în societate şi natură, cum să se 

raporteze la ceilalţi semeni, dar şi la darurile pe care divinitatea le-a făcut omenirii - cel mai important 

dintre acestea fiind însăşi viaţa. 

,,Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic”. 
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CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII PRINTR-UN STIL DE VIAȚĂ 

SĂNĂTOS 

 

Prof. Baic Camelia Nicoleta, Colegiul Tehnic ,,Unirea” Ștei, județul Bihor 

Prof. Vieriu Constantin Cristian, Colegiul Tehnic ,,Unirea” Ștei, județul Bihor 

 

V-ați gândit ce determină stilul dumneavoastră de viață? De ce trăiți așa cum trăiți, și nu altfel? 

Stilul de viață este preluat, în cea mai mare parte, din obiceiurile părinților, dar și de educația 

din afara familiei, de societatea  în mijlocul căreia trăim. 

Celebra frază: "Spune-mi ce mănânci, ca să-ţi spun cine eşti" ar putea fi extinsă la "Spune-mi ce 

stil de viaţă ai, ca să-ţi spun cine eşti". Într-o societate care îşi "arde" rapid energia şi valorile, un stil de 

viaţă sănătos - asta însemnând nu doar hrană, ci şi toate celelalte aspecte ale vieţii - este  o "aptitudine" 

care se învaţă. 

Fiecare își dorește să se mențină sănătos și în formă pentru cât mai mult timp. Cu ajutorul unui 

stil de viață sănătos, ne putem aduce aportul personal în acest sens. Cei mai importanți factori sunt 

alimentația, mișcarea și somnul, renunțarea la consumul substanțelor nocive și abordarea unei atitudin i 

pozitive. Un stil de viață sănătos ne va ajuta să rămânem în formă până la o vârstă înaintată. 

Iată câteva sfaturi pe care le putem urma, pentru a ne păstra sănătatea și calitatea vieții pe 

termen  lung. 

       1. Alimentație sănătoasă. Alimentația ca necesitate, artă și știință reprezintă unul din factorii 

de sănătate care se află în mâna și în puterea omului. O alimentație excesivă calitativ și cantitativ, sau o 

alimentație insuficientă, constitue cauza unei patologii alimentare complexe. 

 Pentru menținerea funcțiilor vitale, dar și pentru întărirea sistemului imunitar, alimentația 

trebuie să conțină: puțină carne, mulți carbohidrați vegetali, leguminoase din plin, produse lactate slabe 

în grăsimi și puțină grăsime. Consumul de fructe și legume este indispensabil în fiecare zi, preferabil 

crude, de toate culorile și sortimentele.      

  Repartiția alimentelor în rația zilnică trebuie făcută în funcție de particularitățile vârstei, a 

activităților fizice și intelectuale. 

2. Hidratarea. Apa este un element important din conținutul celulelor, fiind și componenta 

principală a sângelui. O hidratare necorespunzătoare va afecta fluxul sângelui. Întregul corp va fi 

alimentat mai puțin, capacitatea creierului și puterea de concentrare vor avea de suferit.  
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Pentru hidratare, se folosește apa, sucurile de fructe sau ceaiul din plante. Pentru alimentație  se 

recomandă adulților un consum de minim doi litri de lichide zilnic.  

Hidratarea corectă ne ajută să avem un organism sănătos, contribuie la buna funcționare a 

organelor, menține o digestie optimă, contribuie la procesul de detoxifiere a organismului, elimină 

toxinele, menține temperatura corpului, oferă elasticitate pielii.  

3. Sportul. Sportul înseamnă sănătate. Sunt de acord cu citatul latin "Minte sănătoasă în corp 

sănătos" și consider că sportul este cheia spre o viață cât mai lungă și lipsită de probleme de sănătate.  

           Practicarea regulată a unui sport este benefică atât pentru fizic cât și pentru psihic, fiind metoda 

optimă de menținere a corpului în formă. Sportul ajută în întărirea forțelor de apărare ale corpului, în 

reducerea simptomelor de stres și previne apariția bolilor de inimă și circulatorii, a diabetului, a 

supraponderalității și a osteoporozei.  

Orice formă de mișcare fizică ajută la creșterea stării de bine: pentru evitarea afecțiunilor, se 

recomandă un minim de mișcare lejeră de 30 de minute pe zi. Oricine își poate face timp pentru puțin 

sport care aduce atât de multe beneficii, lipsa timpului fiind doar o scuză. 

4. Mult aer curat și lumină. Sănătatea omului este influențată direct de starea mediului 

înconjurător și mai ales de calitatatea  aerului. Oxigenul trezește spiritul vital și mobilizează puterea de 

rezistență corpului. De aceea este important să ieșim în aer liber în fiecare zi, inclusiv iarna. Un alt 

efect benefic al plimbărilor în aer liber: ne expunem luminii, fapt care ne influențează pozitiv 

dispoziția. 

 Prin expunerea la lumină, producem un transmițător neuronal, numit serotonină, care ne ajută 

la îmbunătățirea stării generale.  

Lumina este importantă pentru producția de vitamina D – indispensabilă pentru oase rezistente.  

            5. Relaxare pentru găsirea echilibrului. Stresul, haosul și presiunile psihice afectează puterea 

de rezistență. Distrugerea echilibrului între stres și relaxare poate conduce la afecțiuni psihice și fizice 

severe. Atunci când stresul și agitația scapă de sub control este cazul să faceți un pas înapoi. Tehnicile 

de relaxare, cum ar fi antrenamentul autogen, destinderea progresivă a mușchilor folosind metoda 

Jacobsen (incordarea și relaxarea alternativă a diferitelor grupe musculare produce o stare de relaxare 

profundă) sau Yoga vă vor ajuta să regăsiți echilibrul și starea de liniște.  

         6. Programul de somn. Somnul reprezintă o necesitate de bază, pe care trebuie să o satisfacem 

regulat la fel ca și alimentația și hidratarea. Somnul este indispensabil vieții și reprezintă o condiție de 

bază pentru dezvoltare, starea de bine și de sănătate. 

 În timpul somnului, metabolismul se reduce, lăsând loc mecanismelor de refacere să preia 

conducerea.  
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              Sistemul imunitar, digestia, sistemul circulator și inima, sistemul nervos și creierul au nevoie 

de somn pentru a se regenera. Astfel, studiile actuale indică faptul că persoanele care dorm puțin în 

mod regulat, sunt predispuse unui risc mai mare de a suferi un infarct. 

              7. Jogging mental regulat. „Munca lungește viața, lenea o scurtează” - acest proverb se aplică 

atât corpului nostru, cât și psihicului. Pentru că la fel ca și musculatura, și creierul trebuie menținut 

activ pe întreg parcursul vieții. Dacă materia cenușie nu este menținută în mișcare, aceasta începe să se 

descompună. Și invers, creierul poate fi antrenat ca un mușchi.  

Pentru a vă menține în formă din punct de vedere mental, trebuie să vă antrenați zilnic materia 

cenușie.  

             8. Substanțe nocive, riscuri pentru sănătate. Fumatul dăunează sănătății! Cu toate acestea, 

nu este niciodată prea târziu să renunțați la fumat. Sănătatea dumneavoastră va avea de câștigat, chiar 

dacă renunțați la fumat după ani de zile de dependență de nicotină.  

 Astfel, după 10 ani de la renunțarea la fumat, riscul cancerului de plămâni este egal cu cel al 

nefumătorilor. La fel și în cazul afecțiunilor sistemului de circulație și a bolilor de inimă, dupa 15 ani.  

             Consumul moderat de alcool nu este, în principiu, dăunător. Consumat cu măsură, acesta poate 

avea chiar efecte pozitive. Asigurați-vă însă că nu consumați mai mult de un pahar mic de alcool, urmat 

de câteva zile de pauză, deoarece un consum de alcool fără riscuri nu există. 

 9. Relații sănătoase. Indiferent că ne place sau nu, fiecare dintre noi facem parte dintr-o rețea 

de relații. Relațiile interumane de succes reprezintă un factor important pentru calitatea vieții, pentru 

sănătatea psihică și fizică. Relațiile vii și împlinite încep dintr-o relație sănătoasă cu sine și cu viața.  

             10. Atitudine pozitivă. Persoanele cu o atitudine pozitivă în viață dețin strategii psihice mai 

bune de supraviețuire. Acceptă mai puțin stres, protejându-și astfel puterea de apărare. În plus, 

persoanele cu o atitudine pozitivă sunt mai dispuse să practice autoironia, arătând astfel suveranitate și 

calm. Deschiderea, spre exemplu în relație cu persoanele cu experiențe și stiluri de viață diferite, vă va 

ajuta să rămâneți flexibili. Pentru că cei care sunt prinși în aceleași modele de viață repetitive, își 

limitează posibilitățile de expunere la experiențe, aceștia își pierd astfel șansa de a-și menține creierul 

activ. 

Starea noastră de sănătate este un lucru de preț. Se știe că afecțiunile cardiace, tulburările 

cauzate de lipsa de irigare sangvină a creierului și a extremităților, bolile reumatice și degenerative (în 

special cancerul) cresc ca frecvență de apariție și datorită schimbărilor apărute în stilul nostru de viață, 

devenind astfel consecința unor obiceiuri nesănătoase.  

Obiceiuri precum: fumatul, consumul exagerat de cafea, consumul constant de băuturi alcoolice, 

stările conflictuale, stresul psihic și oboseala excesivă, lipsa din alimentație a fructelor, legumelor și 
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cerealelor cu un conținut ridicat de fibră vegetală, respirarea unui aer viciat și/sau poluat, cantitatea și 

calitatea necorespunzătoare a apei băute, expunerea incorectă la soare, lipsa exercițiului fizic practicat 

în mod constant, odihna zilnică insuficientă, consumul unor „droguri”, lipsa relaxării psihice și a 

confortului mental - toate acestea condiționeaza funcționarea organismului la alți parametri decât cei 

optimi, neasigurând prevenirea îmbolnăvirilor. 
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LEGUMELE - O MULȚIME DE OPȚIUNI 

 

 

Prof. Barabaş Virginica 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, județul Constanța 

 

 

 Sănătatea e darul cel mai frumos și mai bogat pe care natura știe să-l facă. (Michel de 

Montaigne). 

 Ca urmare a diversificării modalităților de cultivare a legumelor, pe piață apar tot mai multe 

sortimente, varietăți, de forme, culori și gusturi atrăgătoare. De aceea, alegerea produselor pe care le 

vom cumpăra nu se mai limitează la o simplă rutină, ci a devenit o adevărată expediție, pe parcursul 

căreia vom descoperi gusturi și arome surprinzătoare. 

 Dacă obișnuiți să faceți piața, ați observat cu siguranță ”revoluția” ce a avut loc în lumea 

legumelor, în ultimele două decenii. Niciodată până acum nu a existat atâtea opțiuni, atâtea varietăți, 

atâtea oferte, de-a lungul întregului an calendaristic. În multe magazine găsim cel puțin două tipuri de 

varză, trei sortimente de cartofi și cinci, șase soiuri de salate. Ce să mai spunem despre varietățile de 

roșii, începând cu cherry, grape, prunișoară, cele de seră și alte variante ale aceleași familii? Sau despre 

categoria ciupercilor, cu amestecul lor de forme, mărimi și culori? 
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 Dar mai sunt și nou-veniții pe rafturi și tarabe: vezele tinere bok choi și alte varietăți chinezești, 

bamele și legumele verzi, broccoli și broccolini, fasolea boabe, în cele mai variate combinații de culori 

sau zucchini și alte soiuri noi de dovlecei. Pentru un bucătar modern, această ofertă extrem de variată 

reprezintă tot atâtea opțiuni. 

 Această bogăție de legume este rezultatul mai multor factori. Unul dintre cei mai importanți 

este, desigur, creșterea volumului de cunoștințe privind beneficiile legumelor asupra sănătății. În 

privința conținutului de substanțe nutritive de bază, legumele sunt de neîntrecut. Ele îi conferă 

organismului un combustibil apreciabil, fibre, vitamine și nutrienți, dar, în același timp, un conținut 

scăzut de calorii. Pe lângă beneficiile nutritive zilnice, trebuie luate în considerare și cele privind starea 

de sănătate. Una dintre cele mai tentante zone cercetate este cea a substanțelor fitochimice, substanțe 

chimice naturale existente în legume care au uimitoare puteri curative. În ultimii ani, s-a descoperit că 

legumele și fructele conțin substanțe nutritive care susțin imunitatea, combat cancerul, îmbunătățesc 

starea de sănătate a pielii, reduc stresul și nu numai. Grație acestor noi dovezi științifice, lumea 

medicală a pornit, începând cu anii 1980, o campanie de convingere a populației în a consuma cel puțin 

cinci porții pe zi de fructe și legume. Dar și în cadrul economiei, s-a intuit faptul că oamenii vor 

consuma mai multe legume pe parcursul anului calendaristic și că datorită aprecierii acordate 

legumelor, nimeni nu mai concepe ca rafturile de legume să fie goale în luna februarie. Dacă în trecut, 

aprovizionarea cu legume se făcea în principal din zonele calde, în prezent, distribuitorii livrează aceste 

produse pretutindeni pe glob. 

 Există multe moduri în care vânzătorii promovează ideea de sănătate, prin vânzarea alimentelor 

proaspete de sezon. Micii fermieri oferă deseori unele varietăți de legume care nu pot fi găsite în 

supermarketurile obișnuite, deoarece nu pot fi obținute în marile complexe agroindustriale. 

 În cadrul sistemului de învățământ din unele țări, elevii din școli elementare merg adesea în 

excursii, la piețele de legume și fructe, astfel încât să poată învăța cât mai multe despre alimente și 

cultivarea lor, direct de la agricultorii implicați în acest proces. Pentru ei, este cea mai bună cale de a 

învăța cum se cultivă roșiile, cum se recoltează cartofii și cum se culege, de pildă, fasolea de pe vrej. 

De asemenea, pot afla că există, morcovi de patru culori- galbeni, albi, portocalii și roșii. 

 Transformarea fermelor în mari conglomerate agroindustriale, menite să asigure materia primă 

pentru procesatorii din industria alimentară, dar și pentru marile lanțuri de magazine, a condus la un 

beneficiu neprevăzut pentru gurmanzi. Începând cu piețele renumite din marile capitale și până în cele 

din orășele neînsemnate, concesionari individuali aduc produse proaspete care se vând direct 

consumatorilor. Acest fapt a revigorat afacerile multor ferme mici. 
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 Și, după cum se știe, supermarketurile moderne sunt mereu interesate de noile produse. Astfel, 

rafturile s-au umplut brusc cu noile varietăți de legume. În timp ce, în urmă cu câțiva ani, în anumite 

zone nici nu se auzise de rucola, astăzi, numele a devenit banal. 

 Rezultatul: o mulțime tentantă de legume, atât tradiționale, cât și noi, este disponibilă 

pretutindeni. 
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SUNTEM CEEA CE MÂNCĂM ! 

 

Prof. Barbu Narcisa Nicoleta 

Liceul Tehnologic “Victor Frunză” - structură  Liceul Tehnologic “Traian Săvulescu”  

Râmnicu Sărat, județul Buzău 

   

Spune-mi ce mănânci, ca să-ţi spun cine eşti! 

Plecând de la vechiul proveb, citat ca motto al referatului, aș dori să subliniez importanţa felului 

de a ne hrăni într-un mod variat şi sănătos pentru a avea o viaţă frumoasă şi sănătoasă pe termen lung. 

Corpul omenesc este alcătuit din celule aranjate ca şi cărămizile într-o construcţie. Celulele au nevoie 

de substanţe nutritive pentru a creşte şi a se înmulti, iar aceste substanţe sunt preluate din mâncare. 

Diversitatea alimentară, mişcarea în aer liber, audiţiile  muzicale, curăţenia, oamenii pozitivi din jurul 

nostru sunt câţiva factori determinanţi în a avea o viaţă îndelungată şi fără prea mari probleme de 

sănătate.  

Din păcate trăim într-o societate dinamică a secolului XXI, în care individul este tot mai 

predispus să mănânce pe fugă, ceea ce este foarte uşor de gătit, sau, mult mai simplu, uşor de cumpărat 

de la puzderia de fast-food-uri, adică mâncăruri apetisante, dar nesănătoase. Astfel alimentația 

reprezintă domeniul în care se fac cele mai grave erori. Omul modern se hrănește într-un mod 

nesănătos, mănâncă prost și mult. Așa se face că o persoană din două suferă de exces de greutate 

(depășirea cu peste 10% a greutății normale). Aceasta are efect nefast asupra sistemului osos, a 

scheletului și asupra aparatului motor, în special asupra părții inferioare a corpului. Ceea ce este mai 
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dureros este că şi elevii noştri, copiii societăţii româneşti de astăzi preferă astfel de bucate. Prin 

misiunile pe care le avem îndemnăm părinţii să-şi hrănească propriii copii sănătos. Prin învecinare 

copiii vor împrumuta din stilul de viaţă al celui de lângă el. 

Omul zilelor noastre trebuie să facă faţă unor schimbări deosebit de bruşte intervenite în 

evoluţia lui. Modul de hrănire a generaţiilor trecute era menit să furnizeze oamenilor nutrienţii necesari 

desfăşurării activităţilor cotidiene, care astăzi diferă radical acelor vremuri. Efortul fizic, stresul 

climatic, efortul legat de asigurarea unui confort ambiental, azi aproape că au dispărut, fiind înlocuite 

de alte provocări, chiar mai complicate şi mai distructive, dintre care stresul psihic predomină. La omul 

modern, nevoile calorice sunt mult mici în comparaţie cu cele ale generaţiilor trecute. Cu toate acestea 

alimentaţia contemporană este mai bogată în calorii ca niciodată. Din această cauză, în epoca noastră, 

nutrienţii şi hrana din care provin trebuie administrate raţional.  

Se consideră că, pentru stabilirea raportului şi a cantităţii de nutrienţi, trebuie să se pornească de 

la proteină, substanţă fundamentală, pentru care organismul nu posedă organe de rezervă, decât celulele 

însele. Din acest motiv, aportul de proteine, de fapt de aminoacizi esenţiali, trebuie să se realizeze 

echilibrat şi uniform.  

Specialiştii în nutriţie conchid că, dacă în 1970, un adult avea nevoie în medie de 1,4 g 

proteine/kg corp, în 2000, acest necesar a scăzut la 0,75g proteine/kg corp, adică aproape s-a 

înjumătăţit. Cantitatea necesară de proteine diferă de la individ la individ, mai ales în funcţie de vârstă 

şi de efortul depus.  

După ce s-a stabilit cantitatea necesară de proteine, valoarea rezultată se corelează cu ceilalţi 

principali nutrienţi (glucide, lipide), în funcţie de intensitatea efortului depus şi de vârstă.  

Din totalul, glucidelor, peste 75% trebuie să fie cu absorbţie lentă, provenind din cereale, 

leguminoase şi legume; 20% cu absorbţie rapidă, dar care să provină din surse neconcentrate, aşa cum 

se află în fructe şi 5% să reprezinte zaharurile concentrate, consumându-se de preferinţă miere naturală.  

Este important să se respecte raportul optim între acizii graşi. Din totalul necesarului zilnic de lipide, 

grăsimile şi uleiurile concentrate nu trebuie să depăşescă.25-30%, restul completându-se cu alte 

produse (seminţe oleaginoase, peşte, lapte, ouă). 

Aruncând o privire de ansamblu peste categoriile de alimente, putem observa că nu există 

niciun aliment complet, fiecare categorie prezentând neajunsurile sale. Aceste surse de hrană trebuie să 

se completeze reciproc, într-un mod cât mai armonic şi chibzuit. Oricât de naturală ar fi mâncarea, o 

dietă unilaterală sau o alimentaţie nediversificată, face mai mult rău decât bine, aducând întotdeauna, 

mai repede sau mai târziu, stări carenţiale. 
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Prin urmare modul în care percepem alimentaţia şi alegerile pe care le facem zi de zi au un 

impact semnificativ asupra sănătății și stării de bine. Pentru a putea vedea efecte vizibile, oamenii 

trebuie să înţeleagă că alimentaţia corectă şi sănătoasă nu trebuie să fie ocazională, ci trebuie să fie 

integrată într-un stil de viaţă care să ne asigure starea generală de sănătate şi longevitate. 

Din punct de vedere nutritiv, alimentele recomandate pentru o alimentație sănătoasă, se împart  în 

următoarele grupe:            

 

1.Carnea și derivatele de carne 

2.Laptele și derivatele de lapte 

3.Ouăle 

4.Grăsimile 

5.Cerealele și derivatele lor 

6.Legumele și leguminoasele uscate 

7.Fructele 

8.Zahărul și produsele zaharoase 

9.Băuturile nealcoolice 

10.Condimentele 

Așadar, alimentaţia sănătoasă înseamnă un consum moderat, dar variat, de alimente şi preparate 

culinare, pe care le dorim apetisante, gustoase şi sigure. Studiile efectuate de-a lungul timpului au arătat 

că persoanele care au o alimentaţie bazată pe cereale, legume şi leguminoase, fructe, peşte, produse 

lactate şi uleiuri vegetale sunt longevive şi ferite de boli. 

De aici porneşte şi ideea că alimentaţia sănătoasă este garantul unei vieţi sănătoase, lungi şi 

frumoase. Pentru a fi sănătoşi şi a avea un echilibru în dietă trebuie să ţinem cont că alimentaţia 

sănătoasă se bazează pe varietatea alimentară, dar mai ales pe cumpătare. Orice exces alimentar poate 

provoca diferite suferinţe organismului. 

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 trei 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.  

Proteinele sunt substanţe complexe, formate din aminoacizi şi au rol plastic în construcţia 

celulară. Lipsa aminoacizilor în alimentaţia obişnuită a copiilor şi tinerilor poate aduce mari prejudicii 

sănătăţii lor. Toate celulele şi ţesuturile organismului conţin în structura lor proteine.  
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Lipsa sau insuficienţa proteinelor din alimentaţia copiilor duce la întârzierea creşterii 

(împiedicând totodată o bună dezvoltare a creierului şi a funcţiilor nervoase) şi la scăderea rezistenţei 

organismului la infecţii, deoarece proteinele sanguine conţin o fracţiune – gamaglobulină – cu rol în 

apărarea imună a organismului împotriva celor mai multe boli provocate de microbi sau de viruşi.  

Sursele animentare cele mai bogate în proteine sunt, dintre produsele animale: carnea, ouăle şi 

produsele lactate; dintre cele vegetale: soia, fasolea, mazărea, grâul, orezul, cartoful şi altele. Proteinele 

trebuie să reprezinte la un copil în perioada de creştere circa 16 % din totalul raţiei calorice, adică 3-4 g 

proteine pentru fiecare kg al greutăţii sale corporale. 

Glucidele, denumite și hidrocarbonate, constituie principalul factor energetic al organismului şi 

trebuie să reprezinte între 50-60% din compoziţia raţiei alimentare zilnice. Ele furnizează cea mai mare 

parte din energia necesară activităţii tuturor ţesuturilor şi cu precădere a musculaturii; constituie totodată 

un veritabil combustibil al celulelor nervoase (1 g glucide produce prin ardere 4 calorii). Ele sunt aduse 

în organism odată cu alimentele de origine vegetală – grâu, orez, cartofi, sfeclă şi fructe – sau de origine 

animală, cum este cazul mierii de albine şi al lactozei din lapte; o parte a glucidelor este adusă în 

organism de produse zaharoase: bomboane, rahat, ciocolată.  

Lipsa sau insuficienţa glucidelor din alimentaţia copiilor duce la întârzierea creşterii pondero-

staturale şi la un tonus muscular scăzut, iar uneori duce la apariţia unor tulburări metabolice severe. 

Excesul lor poate determina dezechilibre nutritive, care pot sta la originea unor afecţiuni precum: caria 

dentară, obezitatea, diabetul zaharat, ateromatoza sau chiar unele boli degenerative cronice.  

Pentru o bună şi raţională utilizare a hidrocarbonatelor în metabolismul general al organismului 

copilului, acestea trebuie să provină în majoritate (70%) din cereale, din legume (15%), din fructe (5%) 

şi din zahăr sau din derivate ale acestuia (8-10%).  

Grăsimile, numite şi lipide, sunt substanţe cu roluri complexe în organism: rezerve concentrate 

de energie, izolaţie termică şi împotriva şocurilor, solvent pentru transportul vitaminelor liposolubile (A, 

D, E, K), furnizor de acizi graşi esenţiali, fără de care corpul nu poate funcţiona. Fără grăsimi nu s-ar 

putea sintetiza diferite substanţe, printre care şi hormonii, testosteronul de exemplu. Grăsimile produc 

prin ardere aproximativ 9 calorii. Din moment ce grăsimile au rolul lor esenţial în organism, ele trebuie 

consumate în anumite cantităţi. În funcţie de metabolism, se pot consuma grăsimi între 20% şi 80% din 

totalul caloriilor, cu optimul între 30% şi 40%.  

Cele mai bune surse de grăsime sunt cele naturale, cât mai puţin procesate sau preparate termic. 

Este recomandat un aport echilibrat de grăsimi din toate sursele, inclusiv cele animale. Lipsa grăsimilor 

poate avea efecte destul de neplăcute la nivelul sănătăţii, putând provoca: depresie, cancer nivel crescut 

de colesterol şi boli de inimă. 
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O alimentaţie sănătoasă este foarte importantă, deoarece organismul trebuie să fie puternic, să 

crească, să reziste bacteriilor şi bolilor. De asemenea, de la mic la mare, toţi avem nevoie de o dietă 

sănătoasă pentru o viaţă cât mai lungă. Substanţele nutritive sunt cele care oferă hrană pentru ca 

celulele organismului să poată funcţiona. Dacă acestea lipsesc, organismul devine susceptibil bolilor 

produse de viruşi şi bacterii. Energia necesară funcţiilor fizice, dar şi psihice, provine din rezervele de 

ţesut gras ale organismului.  

Un dezechilibru produs de o alimentaţie precară poate provoca ori obezitate, ori malnutriţie, iar 

oricare ar fi, nu face decât să dăuneze organismului. O persoană care suferă de obezitate sau malnutriţie 

are şanse mai mari să facă afecţiuni precum : probleme de inima, cancer, diabet, osteoporoza şi multe 

altele 

În concluzie, pentru ca organismul nostru să funcţioneze cât mai bine cu putinţă, să evite sau să 

vindece bolile, trebuie să avem o alimentaţie sănătoasă, corect alcătuită din punct de vedere caloric şi 

care conţine raportul optim de glucide, proteine, lipide şi fibre vegetale. 
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PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ, ÎMPREUNĂ! 
 

Prof. Barbu Octavia 

Colegiul Agricol “Dr. C. Angelescu” Buzău, județul Buzău 

 

Educaţia extraşcolară este esenţială pentru formarea personalităţii elevilor. Activităţile 

extraşcolare urmăresc identificarea şi cultivarea aptitudinilor, a talentelor, a unui stil de viaţă sănătos, 

precum şi stimularea  creativităţii în diferite domenii. Prin aceste activităţi elevii reuşesc să folosească 

surse informaţionale diverse, să realizeze colecţii, să ordoneze date pe care le vor utiliza în cadrul 

educaţiei formale. În cadrul acestor activităţi, elevii participă cu plăcere, acceptă regulile existente aici, 

îşi asumă responsabilităţi şi se autoevaluează. 

Manifestarea elevilor ca subiect activ în propria formare şi partener real în procesul educativ 

sporeşte rolul şi importanţa activităţilor educative nonformale. În sfera acestor activităţi, cele ce 

vizează formarea, exersarea şi dezvoltarea unor comportamente corecte şi sănătoase au o contribuţie 

semnificativă în realizarea idealului educaţional, ideal vizat prin întreaga legislaţie naţională şi 

europeană comunitară în domeniul educaţiei. 

“Pentru o viaţă sănătoasă, împreună!”- iată o invitaţie plină de înţelepciune lansată de Colegiul 

Agricol „Dr. C. Angelescu”  Buzău, care ar trebui să  îndemne la reflecţie pe mulţi dintre noi! Ea 

reprezintă de fapt tema care a generat un vast proiect educaţional cu acelaşi nume, menit să suscite 

interesul încă de la debut. Organizat sub forma unui concurs judeţean, proiectul s-a conturat din dorinţa 

imperioasă de a promova printre elevi şi părinţi comportamente pozitive care să întreţină starea de 

sănătate fizică şi psihică. 

 Acest demers incitant a antrenat participarea unor importanţi colaboratori din comunitatea 

locală.  

Cabinetul medical asociat Dr. Popa Daniela, Dr. Alexa Victoria a acordat asistenţă de 

specialitate în timpul desfăşurării activităţii “Hrană variată pentru o alimentaţie sănătoasă!”, a oferit 

materiale informative despre stilul  de viaţă sănătos şi hrănirea raţională etc. 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău a acordat asistenţă de specialitate 

în timpul desfăşurării activităţii „Spune nu viciilor -  efectele fumatului, consumului de alcool  şi  de 

droguri asupra sănătăţii”, a oferit materiale informative despre droguri şi efectele acestora, despre stilul 

de viaţă sănătos etc. 
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău a oferit consiliere de specialitate în organizarea şi 

derularea activităţii educative  „Natură sănătoasă – hrană sănătoasă!”, accentuând importanţa pe care o 

au agricultura ecologică şi alimentele ecologice. 

  Prin activităţile desfăşurate am abordat realist problemele de sănătate  pe care le ridică 

alimentaţia necorespunzătoare, tutunul, băuturile alcoolice, drogurile, am realizat schimbarea unor 

concepte greşite legate de stilul de hrănire, promovând comportamentelor alimentare sănătoase, 

adecvate sănătaţii fizice şi psihice. 

 

La concurs au participat direct sau indirect 210 elevi din 15 unităţi şcolare din municipiul şi 

judeţul Buzău, coordonaţi de 41 de cadre didactice. 

Activităţile în ordinea în care s-au desfăşurat au fost următoarele: 

        Stilul de viaţă sănătos – punte de legătură între şcolile participante la proiect; Lansarea şi 

promovarea proiectului  (01.02.2015 – 28.02.1015) 

        Organizarea concursurilor locale, la nivel de unitate de învăţământ şi selectarea celor mai bune 

lucrări pentru faza judeţeană (01.03.2015 – 30.04.2015) 

        Organizarea fazei finale a concursului (29.05.2015) 

        Evaluarea lucrărilor participante la faza finală (29.05.2015) 

       Manifestare ştiinţifică -Simpozion judeţean: „Spune nu viciilor-  efectele fumatului, consumului 

de alcool  şi  de droguri asupra sănătăţii” (29.05.2015) 

        Editarea publicaţiilor menţionate în proiect şi expedierea acestora împreună cu diplomele de 

participare şi diplomele cu premiile acordate. (1.06.2015 – 31.07.2015) 
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Activitatea principală a constat în expunera  lucrărilor  participanţilor (desene, afişe sau 

postere), vizionarea spoturilor video şi prezentarea eseurilor realizate de elevi pentru faza judeţeană a 

concursului la cele două secţiuni: Concurs de eseuri “Hrană variată pentru o alimentaţie 

sănătoasă!” şi Concurs de desene, afişe şi spoturi video „Natură sănătoasă – hrană sănătoasă!”. 

Lucrările au fost jurizate şi cele mai valoroase premiate. 

Activităţile derulate în cadrul proiectului au fost extrem de artactive din perspectiva interesului 

pentru schimbul de informaţie, dar şi din cea a implicării activ-participative în realizarea unor produse 

pline de imaginaţie creativă, demne cu adevătat de a întregii şi înnobila colecţia expoziţiei finale.  

Privind retrospectiv, salutăm întreaga activitate a acestui demers educaţional, deoarece prin acţiunile 

întreprinse s-au evidenţiat cu succes faţetele variate ale vieţii sănătoase, s-a pus în valoare importanţa 

educaţiei pentru sănătate, dar şi cea a adoptării pe viitor a unui stil de viaţă sănătos. 

Invităm toţi elevii, profesorii, părinţii care citesc aceste rânduri la activităţile extraşcolare având 

ca temă educaţia pentru sănătate unde putem afla ceea ce ne interesează, ne preocupă şi ne ajută să ne 

simţim mai bine, să fim mai sănătoşi şi mai fericiţi! 

    În concluzie, nu trebuie să uităm că educaţia este un concept care cuprinde o sferă mult mai 

largă decât cel cuprins în termenul de “şcoală”, iar elevii şi părinţii devin din ce în ce mai conştienţi de 

ceea ce şcoala le oferă şi încep să aibă anumite aşteptări de la instituţiile de învăţământ în ceea ce 

priveşte formarea elevilor pentru viaţă, nu doar pentru un anumit domeniu. 

Sănătatea este fără doar şi poate bunul nostru cel mai de preţ. Stă în puterea noastră să 

contribuim la un viitor mai bun al copiilor noştri. Acest lucru poate fi realizat dacă noi  conştientizăm 

importanţa educaţiei şi îi acordăm sănătăţii locul cuvenit, fiind noi înşine un exemplu pozitiv.  
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RISCURI POTENȚIALE ALE CONSUMULUI DE ALIMENTE 

CONȚINÂND ADITIVI SINTETICI 

 

Prof. Bădescu Oana-Marilena 

Școala Gimnazială „Matei Basarab” Pitești, județul Argeș 

        

       Oamenii de știință afirmă că aditivii alimentari utilizați în doze mici nu sunt nocivi 

organismului uman. Asociația Pentru Protecția Consumatorilor din România a realizat un amplu studiu 

prin care încearcă să demonstreze atât partea pozitivă cât și cea negativă a E-urilor. Paul Piscoi, 

coordonatorul proiectului Codex Alimentarius, arată că, spre exemplu, nitriții în combinație cu sarea 

sunt folosiți pentru a opri dezvoltarea sporiilor bacteriilor care provoacă botulismul.  

  Efectele aditivilor alimentari asupra sănătății consumatorilor sunt încă insuficient cunoscute mai 

ales în ceea ce privește efectul în timp. Numai studii de lungă durată și experimente efectuate pe un 

număr mare de subiecți, ar putea aduce date precise. 

Organizațiile Mondiale de Sănătate au făcut deja o listă cu cei mai periculoși aditivi prezenți în 

produsele alimentare. Majoritatea țărilor care îi folosesc sunt conștiente de nocivitatea lor și fac, sau au 

făcut deja, demersuri legislative pentru a-i scoate de pe piață. 

Riscurile pe care le presupune folosirea necontrolată a aditivilor alimentari sunt numeroase: 

- iritarea mucoaselor tubului digestiv (mai ales unii conservanți au acest efect); 

- obligă organismul să folosească unii nutrienți (de exemplu: glicocol, metionină, cisteină, glutation, 

acid glicuronic) pentru transformarea unor aditivi în produși nenocivi și ușor de eliminat pe cale renală; 

- modificări enzimatice în tubul digestiv (de exemplu: acidul formic, acidul boric, urotropina); 

- inactivarea unor vitamine  (de exemplu: dioxidul de sulf și generatorii de dioxid de sulf inactivează 

vitamina B1); 

- modificări ale florei intestinale (de exemplu: unii conservanți cu efecte antiseptice sau antibiotice); 
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- stări alergice (de exemplu: tartrazina, colorant sintetic, poate produce asemenea stări); 

- efect methemoglobinizant și formare de nitrosamine (azotații, azotiții); 

- posibile efecte cangerigene și teratogene (au fost suspectați coloranții sintetici); 

- hiperconsum alimentar, datorită însușirilor senzoriale, atrăgătoare, conferite alimentelor. Consecințele 

hiperconsumului alimentar sunt: risc de obezitate, dislipidemii, ateroscleroză,hipertensiunea arterială, 

diabet, accidente vasculare, etc). 

Potrivit rapoartelor organizațiilor internaționale, mortalitatea în rândul populației globului 

cauzată de consumul alimentelor îmbogățite cu substanțe artificiale, se află pe locul al III-lea, după 

consumul de droguri și medicamente și după accidentele de circulație. 

Riscul hiperactivității 

Hiperactivitatea (ADHD, în engleză, Attention Deficit Hyperactivity Disorder)  este una dintre 

cele mai frecvente afecțiuni comportamentale întâlnite la copii și adolescenți. Copiii hiperactivi 

manifestă o cantitate excesivă de energie mobilă, care este însă insuficient direcționată, sunt agitați din 

punct de vedere fizic și au probleme serioase de concentrare. Își controlează insuficient impulsurile, 

sunt prea puțin maturi în raport cu vârsta și, multe activități le sunt marcate de eșecuri. 

  Cercetările efectuate până acum au arătat că această afecțiune are în mare parte cauze genetice, 

însă și unii factori de mediu au un rol semnificativ, în timp apărând chiar și ficțiuni legate de aceștia.      

  Mai multe cercetări au relevat faptul că există o legătură între hiperactivitatea la copiii mici și 

alimentele care conțin coloranți și conservantul benzoat de sodiu. 

Ideea existenței unei legături între anumiți aditivi alimentari și comportamentul necorespunzător 

la copii a fost propusă pentru prima dată de către medicul pediatru Benjamin Ferngold în anii 1970. El 

a susținut că înlăturarea  din alimentație a alimentelor pline de aditivi alimentari a combătut 

hiperactivitatea la un număr mare de copii. Ideea a fost controversată și criticată. Unii cercetători au 

asigurat că rezultatele au fost cauzate de dorința părinților sau pur și simplu de o îmbunătățire generală 

a dietei prin reducerea consumului de produse alimentare procesate. Dar, în prezent, cercetătorii 

britanici au descoperit dovezi științifice care fac legătura dintre hiperactivitate și aditivi, cu ajutorul 

unui studiu care a înrolat 153 de copii cu vârsta de 3 ani și 144 de copii în vârstă de 8 și respectiv 9 ani. 

Jumătate din copii au primit o combinație de patru coloranți alimentari și conservantul benzoat de sodiu 

dizolvat într-o băutură de fructe, în timp ce cealaltă jumătate au primit o băutură placebo, care avea 

același gust și același aspect. Nici copiii, nici cei care efectuau experimentul, nici părinții sau profesorii 

care au fost rugați să evalueze comportamentul copiilor nu știau cine primește băutura cu aditivi și cine 

primește placebo. Analiza finală a rezultatelor a evidențiat o ușoară creștere a comportamentului 

hiperactiv în rândul a 10% din copiii aflați în grupul care a primit băutura cu aditivi.  
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Riscul alergenicității 

O alergie alimentară se produce atunci când sistemul imunitar al organismului nostru 

reacționează împotriva anumitor substanțe din produsele alimentare, produse care în mod obișnuit sunt 

inofensive pentru organismul uman. 

Un tip de intoleranță alimentară este o reacție adversă la anumiți compuși care sunt adăugați în 

alimente pentru a le ameliora gustul, a le furniza culoare sau pentru a le proteja împotriva creșterii de 

microorganisme. Consumul de cantități mari de acești aditivi pot produce simptome care mimează 

întreaga gamă de simptome alergice. 

Este dificil să se obțină date sigure privind incidența intoleranței la aditivi dar unele lucruri sunt 

clare. Persoanele care au reacții alergice severe, precum bolnavii de astm, cei care fac febra fânului sau 

urticarie, pot avea intoleranță și la unii aditivi alimentari. Dar nu aditivii sunt responsabili de apariția 

problemei lor. Într-un studiu efectuat în Anglia, 7% din cei care au răspuns la un chestionar, au susținut 

că au reacții adverse datorate aditivilor alimentari. În testele care au urmat, doar 1 până la 23 din 

10.000 de persoane (0,01-0,23%) s-au dovedit a avea o intoleranță la aditivi. Același studiu a arătat că 

aproximativ 1 din 70 de persoane (1,42%) au reacții alergice la alimente obișnuite, incluzând laptele de 

vacă, ouăle, grâul, soia și nucile. Cu alte cuvinte, reacțiile alergice la alimente de zi cu zi sunt mult mai 

frecvente decât cele la aditivi alimentari. 

Cifrele exacte ne arată că intoleranțele și alergiile alimentare se înmulțesc excesiv, inclusiv în 

rândul sugarilor. Deși există un număr foarte mare de posibili factori declanșatori, fenomenul are un 

mecanism cât se poate de clar, contactul organismului cu o substanță pe care nu o recunoaște, 

declanșează o reacție exagerată de apărare în intenția lui de a  elimina intrusul. 

În timp ce simptomele alergiei alimentare sunt numeroase, modalitatea de a evita reacțiile 

alergice presupune eliminarea alergenilor. Cu alte cuvinte, excluderea din alimentație a acelor 

ingrediente care prezintă risc alergenic.  

Riscul declanșării astmului 

Astmul bronșic este o boală transmisă genetic, ce constă într-o inflamare cronică a căilor 

respiratorii, o disfuncție ușoară a mușchilor și o contracție a bronhiilor. Astmul se datorează unei 

sensibilizări a mucoasei bronhice față de anumiți agenți externi.  

Cea mai frecventă formă de astm este astmul alergic, care poate apărea ca răspuns alergic la 

polen, praf, mucegai, păr de animale, vopsele, produse chimice.  

  Factorii nutriționali sunt implicați în declanșarea astmului. Simptomele astmatice pot fi agravate 

prin expunerea la diferite alimente (arahide, fructe de mare, aditivi alimentari). Alimentele și nutrienții 

individuali sunt în prezent studiate pentru elucidarea rolului lor în etiologia sau tratamentul astmului. 
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Spre exemplu, raportul acizilor grași esențiali omega-3 (acid alfa-linolenic) și omega-6 (acid linoleic) a 

suferit modificări drastice în decursul timpului, din paleolitic și până în prezent. Dieta paleolitică 

furniza un raport de 1:1 între omega-6/omega-3, în timp ce dieta vestică modernă aduce un aport 

omega-6/omega-3 de 17:1. 

Eicosanoidele provenind din omega-3 au efecte benefice, blocând formarea leukotrienelor 

bronhoconstrictive, pe când eicosanoidele derivate din omega-6 au un pronunțat caracter pro-

inflamator. 

Nutrienții cu potențial antioxidant ridicat au un rol important în protecția țesuturilor sistemului 

respirator față de stresul oxidativ, cauzator al multor maladii pulmonare. 

Cationul magneziu în forme alimentare cu înaltă biodisponibilitate este un puternic agent anti-

inflamator și un relaxant al musculaturii respiratorii. Metil-xantinele (cafeina, teina) care se regăsesc 

într-o gamă largă de produse alimentare au un important efect bronho-dilatator. 

Dieta astmaticilor va fi strict personalizată și va cuprinde alimente sănătoase, nealergene, pentru 

asigurarea energiei necesare optime dar și echilibrată în nutrienți și fitonutrienți. O alimentație bogată 

în fructe și legume proaspete poate îmbunătății statusul antioxidant protejând plămânii contra 

substanțelor iritante sau alergene.  

Riscul toxicității 

Utilizarea aditivilor alimentari implică anumite riscuri determinate de efectele negat ive, chiar 

toxice, pe care le pot exercita. Efectele toxice ale aditivilor alimentari se accentuează o dată cu 

creșterea cantității și regularitatea cu care sunt introduși în organism, așadar aditivii alimentari sunt 

toxici în cantități mari și după o utilizare prelungită.  

Un exemplu de aditiv alimentar extrem de toxic este E 536 (ferocianura de potasiu) care este un 

agent de separare, stabilizator, artificial, cu diverse utilizări, din ce în ce mai întâlnit în alimentație, prin 

introducerea sa în sarea iodată ca antiaglomerant alături de E 535. Este un aditiv interzis în Anglia, dar 

admis în România care la peste 100ºC se descompune și formează cianura de potasiu și clorura de fier.  

Riscul cancerigen 

  Alimentația are un rol hotărâtor în apariția și evoluția cancerului. Se estimează că cca. 60% 

dintre cazurile de cancer la femei și 40% din cele de cancer la bărbați, s-ar datora factorilor nutriționali. 

Rolul alimentației în apariția tumorilor maligne este determinat de cantitatea mare de elemente 

cancerigene, introduse în organism. 

  Substanțele chimice prezente în alimente care sunt inplicate direct în apariția tumorilor maligne 

sunt aditivi alimentari, substantele poluante provenite din mediu (în special hidrocarburile aromatice 

policiclice) și substanțele cancerigene existente în mod natural în alimente. 
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  Aditivii alimentari contribuie semnificativ la apariția cancerului cu diverse localizări, în primul 

rând la nivelul tractului digestiv, al ficatului, căilor biliare, al pancreasului, al tiroidei, etc. E-urile 

cancerigene nocive sau periculoase se găsesc în aproape toate alimentele cumpărate. Însă există o 

tendință a producătorilor de a masca aceste E-uri, prin folosirea denumirii chimice a substanței sau 

menționarea lor ca și “conservanți”, “emulsificatori”, “potențiatori de gust și/sau aromă”, 

“edulcoranți”, “acidifianți” etc. Dintre antisepticele utilizate în industria alimentară, 

dietilpirocarbonatul, a fost folosit drept conservant pentru sucurile de fructe, vin și bere, dar datorită 

efectelor lui cancerigene a fost interzis.  

Pentru creșterea randamentului în producția de carne, în unele țări se administrează animalelor 

hormoni extrogeni care se regăsesc în carnea de consum. Dietilstilbestrolul, estrogen folosit în  mod 

curent în zootehnia țărilor industrializate, este suspectat de posibile efecte cancerigene.  

Toate mezelurile, și mai ales, parizerul, crenvurștii, dulciurile, băuturile răcoritoare, prăjiturile, 

preparatele conservate cu substanțe chimice (în special supele la plic sau alimentele afumate) conțin 

cele mai multe E-uri considerate periculoase pentru sănătate. Vinurile sunt limpezite cu filtre amiant 

(conținând fibre de silicat) care sunt cancerigene (cancer pulmonar și al tubului digestiv), un procedeu 

interzis în unele țări. 

Antibioticele din produsele alimentare numite și antibiotice “nutritive”  au efecte dezastruoase 

asupra sănătății. Trebuie reținut faptul că, nu toate E-urile sunt nocive. 

E-urile care pot provoca diverse tipuri de cancer sunt: E-102 (tartrazina); E-110 (galben închis), 

E-120 (roz); E-123 (amarant); E-124 (pounceau 4R); E-127 (eritrozina); E-129 (colorant roșu); E-131 

(colorant artificial albastru ); E-142 (colorant artificial verde); E-210 (conservant); E-621 (glutamat de 

sodiu); E-631 (aspartam). 
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Schimbările majore din cadrul societăţii româneşti şi ritmul trepidant de viaţă  şi-au pus şi îşi 

pun amprenta asupra personalităţii în formare a adolescenţilor. Timpul tot mai puţin petrecut în familie, 

plecarea părinţilor în străinătate, efectele stresului la nivel biologic, emoţional, cognitiv şi 

comportamental, schimbările rapide şi uneori dramatice din sfera profesională sunt doar câţiva factori 

care conduc la o realitate uzuală şi deja acceptată în şcolile româneşti: violenţa verbală şi fizică, 

consumul de tutun şi alcool, consumul şi traficul de droguri, o problematică complexă în sfera 

sexualităţii (numărul crescut de avorturi în rândul adolescentelor, creşterea incidenţei contaminării cu 

boli cu transmitere sexuală, creşterea numărului de sarcini nedorite în rândul adolescentelor,  creşterea 

numărului de abuzuri sexuale – viol, hărţuire sexuală, incest). Anii adolescenţei abundă în experienţe 

care sunt trăite pentru prima oară, în tentaţii legate de fumat, de consumul de alcool şi droguri, de 

sexualitate, de aventură. Modul în care adolescenţii parcurg această etapă, cum reacţionează la toate 

aceste tentaţii devine subiect de preocupare, de îngrijorare chiar, pentru adulţii semnificativi din viaţa 

lor. 

Una dintre priorităţile dascălilor este de a găsi cea mai bună cale de a-i orienta pe 

copii/adolescenţi într-o direcţie pozitivă. Sarcina noastră, alături de părinţi, este să ne asigurăm că ei 

ajung nişte adulţi echilibraţi, integraţi social, cu cât mai puţine accidente pe parcurs şi să-i ajutăm dacă 

drumul se mai înfundă. În acest sens, se impune dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale mai ales 

la adolescenţii aflaţi în situaţii de risc.  
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Dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale ale adolescenţilor este importantă deoarece îi 

ajută la formarea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi, le permite să se integreze în mediul în care trăiesc – 

grupul de la şcoală, grupul de prieteni, familie, previne apariţia problemelor emoţionale şi de 

comportament.  

Inteligenţa probată în context educaţional pare să fie tot mai puţin suficientă pentru rezolvarea 

problemelor cotidiene. Sunt bine cunoscute cazurile a numeroşi elevi a căror performanţă pe durata 

şcolarizării depăşeşte sensibil reuşitele colegilor lor, dar care nu reuşesc mai apoi să îşi valorifice 

potenţialul, eşuând în plan profesional şi familial. Pe de altă parte, nu puţine sunt persoanele care, deşi 

modest dotate intelectual, dovedesc o bună adaptare socială într-o varietate de contexte, fiind 

considerate oameni de succes. Realitatea ne demonstrează că persoanele care îşi cunosc şi îşi stăpânesc 

bine emoţiile şi care înţeleg corect emoţiile celorlalţi sunt în avantaj în orice domeniu al vieţii. Altfel 

spus, cei care posedă abilităţi emoţionale bine dezvoltate au mai multe şanse de a fi eficienţi şi 

mulţumiţi în viaţă. În schimb, cei cu puţine resurse de control emoţional sunt expuşi la nenumărate 

conflicte, interne şi externe, ajungând astfel să-şi submineze propriul potenţial. De asemenea, studiile 

indică faptul că acei copii care au dezvoltate abilităţile sociale se vor adapta mai bine la mediul şcolar 

şi vor avea rezultate mai bune, pe când copiii cu abilităţi sociale slab dezvoltate (ex. copiii care se 

comportă agresiv – fizic sau verbal, copiii care au dificultăţi în a se integra într-un grup de persoane 

noi) au o probabilitate mai mare de a fi respinşi de ceilalţi şi de a dezvolta probleme de comportament. 

Astfel, copiii care sunt izolaţi de grup au un risc crescut pentru abandon şcolar, delicvenţă juvenilă, 

probleme emoţionale (anxietate, depresie), consum de substanţe.  

O altă problemă de menţionat o reprezintă educarea abilităţilor emoţionale. Majoritatea celor 

ce au investigat acest domeniu susţin posibilitatea iniţierii şi dezvoltării competenţelor emoţionale atât 

la copii, cât şi la adulţi. Esenţiale în acest sens sunt mărturiile unor investigaţii neurobiologice care au 

demonstrat că există o adevărată „fereastră de oportunităţi” pentru formarea obiceiurilor emoţionale ale 

elevilor (Goleman, 1995). Moştenirea genetică îl înzestrează pe fiecare dintre noi cu o serie de emoţii 

fundamentale care se vor regăsi în structurile temperamentale. Circuitele cerebrale, susţine Goleman, 

posedă o maleabilitate extraordinară. Lecţiile emoţionale pe care le învăţăm în copilărie, acasă şi la 

şcoală ne modelează circuitele emoţionale, sporindu-ne sau diminuându-ne adaptabilitatea emoţională. 

Prin urmare, copilăria şi adolescenţa sunt perioade optime pentru a ne forma acele obiceiuri emoţionale 

esenţiale care îşi vor pune amprenta mai apoi pe întreaga existenţă. 

Emoţiile sunt reacţii subiective la un eveniment relevant şi ele reprezintă un aspect central al 

vieţii noastre. Dezvoltarea emoţională cuprinde recunoaşterea şi exprimarea adecvată a emoţiilor, 

înţelegerea emoţiilor şi reglarea emoţională. Dobândirea competenţelor emoţionale asigură persoanei 
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sănătatea emoţională. Principalele competenţe emoţionale descrise în literatura de specialitate sunt 

descrise în tabelul de mai jos: 

Competenţe 

emoţionale 
Exemple de comportament 

Recunoaşterea 

şi exprimarea 

emoţiilor 

√ Să identifice emoţii pe care el le trăieşte în diverse situaţii 

√ Să identifice emoţiile altor persoane în diverse situaţii 

√  Să identifice emoţiile asociate unui context specific 

√ Să recunoască emoţiile pe baza compomentei nonverbale: 

expresia facială şi postura 

√  Să transmită verbal şi nonverbal mesajele afective 

√ Să numească situaţii în care apar diferenţe între starea 

emoţională şi exprimarea ei externă 

√ Să exprime empatie faţă de alte persoane  

√ Să exprime emoţii complexe precum ruşine, vinovăţie, 

mândrie  

√ Să ţină cont de particularităţile fiecărei persoane în cadrul 

interacţinilor sociale 

Înţelegerea 

emoţiilor 

√ Să identifice cauza emoţiilor 

√  Să numească consecinţele emoţiilor într-o situaţie 

Reglarea 

emoţională 

  

√  Să folosească strategii de reglare emoţională 

Competenţe 

emoţionale 
Exemple de comportament 

Recunoaşterea 

şi exprimarea 

emoţiilor 

√ Să identifice emoţii pe care el le trăieşte în diverse situaţii 

√ Să identifice emoţiile altor persoane în diverse situaţii 

√  Să identifice emoţiile asociate unui context specific 

√ Să recunoască emoţiile pe baza compomentei nonverbale: 

expresia facială şi postura 

√  Să transmită verbal şi nonverbal mesajele afective 

√ Să numească situaţii în care apar diferenţe între starea 

emoţională şi exprimarea ei externă 

√ Să exprime empatie faţă de alte persoane  
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√ Să exprime emoţii complexe precum ruşine, vinovăţie, 

mândrie  

√ Să ţină cont de particularităţile fiecărei persoane în cadrul 

interacţinilor sociale 

Înţelegerea 

emoţiilor 

√ Să identifice cauza emoţiilor 

√  Să numească consecinţele emoţiilor într-o situaţie 

Reglarea 

emoţională 

  

√  Să folosească strategii de reglare emoţională 

 

A.  Recunoaşterea şi exprimarea emoţională  

Emoţiile sunt “furnizoare” de informaţii atât pentru persoana care trăieşte aceste emoţii, cât şi 

pentru cei din jur. Când o persoană e furioasă transmite ei înşişi şi celor din jurul ei un mesaj 

emoţional. Recunoaşterea greşită a mesajului atrage după sine dificultăţi în relaţiile sociale; de 

exemplu, un copil poate avea probleme dacă nu recunoaşte furia de pe faţa mamei şi o ignoră, 

continuând să arunce jucăriile pe jos. 

Exprimarea adecvată a emoţiilor este foarte importantă în interacţiunile sociale şi ea contribuie 

la menţinerea lor. Exprimarea neadecvată a emoţiilor negative (ex. furie, frică, tristeţe) prin agresivitate 

fizică sau verbală determină  separarea de acea persoană. De exemplu, copiii care manifestă frecvent 

emoţii pozitive au mai mulţi prieteni şi sunt mai îndrăgiţi de ceilalţi. De asemenea, s-a observat că acei 

copii care se comportă agresiv au dificultăţi în a recunoaşte şi a înţelege emoţiile celorlalţi într-o 

situaţie.  

B. Înţelegerea emoţională 

Înţelegerea emoţiilor presupune denumirea emoţiei, asocierea denumirii verbale cu ceea ce 

simte o persoană, identificarea cauzei unei emoţii şi identificarea consecinţelor exprimării unei emoţii. 

Înţelegerea cauzalităţii emoţiilor este un proces destul de dificil datorită tendinţei oamenilor de a 

considera cauza emoţiei ca fiind un eveniment. Emoţia este determinată de modul în care o 

persoană interpretează la nivel mental evenimentele. Dacă emoţia ar fi determinată de situaţie, 

atunci toţi oamenii care se află într-un anumit context ar trebui să simtă la fel. 

C.  Autoreglarea emoţională  

Reglarea emoţională este procesul prin care reacţiile emoţionale sunt monitorizate, evaluate şi 

modificate pentru atingerea unor scopuri personale. Reglarea emoţională este un proces de adaptare 

dinamică a comportamentelor emoţionale la situaţiile din viaţa de zi cu zi. Abilitatea copiilor de a-şi 
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regla emoţiile în mod eficient este principalul scop al dezvoltării socio-emoţionale, deoarece acest 

proces are un rol protector asupra sănătăţii mentale şi sociale a copiilor. Abilitatea scăzută de reglare 

emoţională este asociată cu emotivitate negativă ridicată la copii (frică, furie) ceea ce îşi va pune 

amprenta asupra funcţionării lor cognitive şi sociale. Un  rol important în succesul şcolar îl are 

capacitatea copilului de a ignora stimulii distractori, de a se concentra pe sarcină, de a respecta 

instrucţiunile educatorului şi de a şti să îşi organizeze munca. 

Goleman (1995) ne atrage atenţia asupra unei presiuni morale a societăţii contemporane. Trăim 

o perioadă în care egoismul, violenţa şi sărăcia spiritului au ajuns a fi trăsăturile definitorii ale unei 

societăţi decadente.  

Subscriem şi noi acestei observaţii şi atenţionăm că elevului de astăzi, îndeosebi adolescentului 

aflat la vârsta împlinirii caracterului, i se vorbeşte tot mai puţin despre suflet, despre conştiinţa morală, 

despre valori, despre ideal sau despre eroism. În curriculumul său supraîncărcat de tematica ştiinţifică, 

a cărei importanţă nu o contestăm, educaţiei morale i se rezervă un spaţiu mult prea mic sau chiar 

inexistent. Există tot mai multe dovezi că dimensiunile axiologice ale individului îşi au originea în 

capacităţile emoţionale ale acestuia. Iată aşadar un argument esenţial pentu importanţa inteligenţei 

emoţionale în stabilirea conexiunilor dintre sentimente şi caracter. Cei care sunt sclavii impulsurilor au 

mult de suferit din punct de vedere moral, deoarece tocmai capacitatea de a controla impulsurile este 

ceea ce susţine clădirea caracterului. Similar, rădăcinile altruismului se regăsesc în abilitatea de a 

descifra corect şi de a răspunde adecvat la emoţiile celorlalţi; a fi indiferent la nevoile sau disperarea 

celuilalt echivalează cu lipsa de afecţiune. Or, susţine Goleman, două sunt atitudinile morale pe care 

timpurile noastre le reclamă cu stringenţă: autoînfrânarea şi compasiunea.  

Un sondaj efectuat asupra unui număr mare de părinţi şi profesori din diverse ţări  (Goleman, 

1995) a relevat o tendinţă mondială a generaţiei actuale de copii de a avea mult mai multe probleme 

emoţionale decât în trecut. Aceştia sunt mai singuri şi mai deprimaţi, mai furioşi şi mai nestăpâniţi, mai 

emotivi şi mai înclinaţi să devină anxioşi din orice, mai impulsivi şi mai agresivi. Soluţia depinde de 

felul în care noi considerăm potrivită pregătirea tinerilor pentru viaţă. E tot mai evident faptul că şcoala 

lasă la întâmplare educaţia emoţională a elevilor, supralicitând unilateral pregatirea şcolară. Prin 

urmare, se impune o nouă viziune în privinţa a ceea ce şcolile pot face pentru a asigura o formare 

completă a elevilor care să le permită o mai bună adaptare la realităţile cotidiene. Analizând 

diversitatea şi gravitatea problemelor cu care se confruntă elevii în şcoli, trebuie să fim de acord că 

implementarea unor pograme educaţionale de dezvolatare a abilităţilor emoţionale şi sociale a devenit 

astăzi, mai necesară decât oricând (Opre, 2007). 
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 Igiena este „știința sau ramura științelor medicale care se ocupă cu păstrarea și promovarea 

sănătății” (S. Mănăsescu, 1991, p.3). 

 În definiția Organizației Mondiale a Sănătății, sănătatea reprezintă integritatea sau buna stare 

fizică, psihică și socială a individului și a colectivităților. 

 Starea de sănătate este influențată de o serie de factori etiologici care pot fi grupați în factori 

interni și factori externi.  

 Factorii interni au o determinare decisivă în producerea anumitor boli sau afecțiuni cunoscute 

sub denumirea de boli genetice sau ereditare. 

 Factorii externi (de mediu) ecologici au o influență mult mai mare asupra organismului. Ei pot 

fi grupați în: 

 factori fizici (temperatura, radiațiile); 

 factori chimici (elemente sau substanțe chimici din natură); 

 factori biologici (bacterii, viruși, paraziți); 
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 factori sociali (rezultă din acțiunea individului asupra mediului sau din relațiile cu alți indivizi). 

 Igiena preșcolarului/școlarului reprezintă o componentă a igienei copilului și adolescentului și 

se ocupă cu studiul factorilor de mediu ce influențează sănătatea copiilor în vârstă de 3-6/7 ani și 6/7-

10/11ani, având scopul promovării sănătății acestora (O. Coman, G. Tănăsescu, 1972, p. 97). 

 Igiena copilului preșcolar și școlar studiază particularitățile procesului de dezvoltare fizică și 

neuro-psihică a copiilor și factorii care influențează acest proces în scopul dezvoltarii armonioase.  

 Dezvoltarea fizică și neuro-psihică umană este influențată de: mediul geografic și climă, 

succesiunea anotimpurilor, alimentație, influența bolilor cronice, locuință, urbanizare, condiții social-

economice și de trai, instruirea și educația instituționalizată, familie și de mediul ei.  

 Igiena spațiului în care individul își desfășoară întreaga activitate influențează în mod direct 

creșterea și dezvoltarea sa corespunzătoare. În special, igiena locuinței este unul dintre cei mai 

importanți factori de mediu care, împreună cu alimentația și îmbrăcămintea, determină nivelul de viață 

al populației. 

 Locuința este element de relație între individ și familia sa și între aceasta și societate. Ea are un 

caracter social și nu se limitează doar la localul propriu-zis, ci cuprinde toate serviciile, instalațiile și 

dispozitivele necesare.  

 Locuința: 

 are valențe economice, sociale, culturale, sanitare; 

 influențează viața și dezvoltarea locatarilor prin caracteristicile sale legate de construcție și 

funcționare. 

 Cerințele igienice pe care trebuie să le îndeplinească locuința pentru a fi corespunzătoare sunt: 

 să satisfacă nevoile fiziologice și psihologice ale familiei; 

 să prevină bolile transmisibile, intoxicațiile și accidentele; 

 să realizeze confortul social necesar individului. 

 Un alt factor important în dezvoltarea copilului îl reprezintă stresul. Stresul este o agresiune 

exercitată asupra organismului de anumiți factori care îl suprasolicită și produc modificări somatice sau 

psihice. Igiena muncii intelectuale oferă norme și reguli de comportament intelectual, de dozare a 

eforturilor elevilor în raport cu posibilitățile lor intelectuale, prin evitarea supraîncărcării, asigurarea 

unor condiții de viață și studiu adecvate, respectrea orelor de somn, pregătirea zilnică a lecțiilor, 

alternarea muncii cu odihna activă. Factorii stresanți care fac obiectul igienei muncii intelectuale reduc 

rezistența fizică și psihică a organismului, capacitatea de muncă scade și apare oboseala / surmenajul.  
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 Prelungirea influenței unuia sau mai multor factori prezentați mai sus conduce la instaurarea 

insuccesului școlar și chiar a dificultăților de învățare. 

 Neglijarea elementelor de igienă a copilului, igienă școlară, puericultură etc. pe fondul unei 

presupuse ”distanțe” a acestora de domeniul științelor educației nu poate fi în niciun fel benefică. 

Pentru a asigura un context adecvat utilizării strategiilor moderne de instruire, pentru a veni în 

întâmpinarea nevoilor individuale de învățare este necesară asigurarea unui ansamblu de condiții de 

igienă și sănătate. Diversitatea și forța de influență a factorilor care provin din această sferă pot decide, 

într-o măsură sau alta, caracteristicile dezvoltării psiho-fizice a copilului. 
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SĂNĂTATEA ÎNAINTE DE TOATE 
 

Prof. Boboc Daniela 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța, județul Constanța 

 

 

Motto: “Omul înseamnă mai mult decât corpul său fizic. Omul are şi o personalitate, care include 

mintea logică, emoţiile şi corpul fizic” (Dr. Christine Page). 

 

Există perioade diferite în viaţă, situaţii când oamenii simt că au nevoie de o schimbare în bine. 

Conform unui sondaj, procentul de persoane obeze în România se ridică la 8% pentru femei şi 7,6% 

pentru bărbaţi. Unii dintre aceştia conştientizează că sănătatea lor are nevoie de ajutor. Şi  încep să ia în 

serios sfaturile medicilor sau poate că nu se simt în regulă când se privesc în oglindă.  

Dar de ce trebuie să ajungem în acel stadiu în care să ne dăm seama că avem o problemă? Eu 

cred că ar trebuie să se se ajute persoanele încă din cele mai fragede vârste, ca să înţeleagă care sunt 

avantajele unui stil de viaţă sănătos.  
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Tot mai mulţi copii suferă de obezitate, diabet sau au probleme renale. Aceşti au nevoie de mult 

ajutor, dar nu doar din partea profesorilor care le vorbesc despre importanţa sănătăţii, ci şi din partea 

psihologilor şi chiar a medicilor care îi vor putea ajuta mai mult. Formarea unei atitudini pozitive şi 

responsabile faţă de sănătatea proprie şi a celor din jur, a unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea 

armonioasă sub aspect psiho-fizic a elevilor, prin cunoaşterea conţinutului de educaţie pentru societate, 

prin derularea unor activităţi referitoare la igienă, sănătate, pot duce la crearea unui stil de viaţă 

sănătos.  

Sănătatea  implică un echilibru care dacă dispare duce la apariţia  bolii. Starea de bine este ceea 

ce îşi doresc toţi oamenii şi de aceea ei trebuie şă înţeleagă care este “drumul” către sănătate. Trebuie 

să conştientizeze care sunt urmările unui stil de viaţă dezordonat. Este adevărat că oamenii din 

societatea actuală sunt uşor dispuşi să facă compromisuri datorită faptului că trebuie să lucreze în mai 

multe locuri şi nu reuşesc mereu să mănânce sănătos, să facă mişcare atât cât ar trebui şi în primul rând 

au multe griji care nu le pot face să dispară.   

Un stil de viaţă sănătos implică: 

1. O alimentaţie sănătoasă 

2. Activitatea fizică 

3. Managementul stresului (managementul energiei): 

1. “O masă este o ceremonie magică mulţumită căreia hrana trebuie să se transforme în sănătate, 

în forţă, în iubire, în lumină.” Dr. Loti Popescu). 

Sănătatea noastră depinde de puterea elementelor conţinute în hrană. Procesul de hrănire îşi are 

importanţa sa spirituală. Începutul mesei are nevoie de legarea de Creator şi de o stare de relaxare 

conştientă. Momentul în care luăm prima înghiţitură are importanţă asupra întregului proces dedigestie. 

Popescu, 2010, pag.31). 

Unul dintre factorii care atârnă cel mai greu în ecuaţia sănătăţii este alimentaţia. Alimentele pe care 

le consumi afectează modul în care arăţi şi te simţi, sănătatea fizică şi mentală. Subiectul alimentaţiei 

ideale este unul extrem de vast, cu o multitudine de teorii, regimuri alimentare şi cure ce promit 

rezultate impresionante. A mânca sănătos nu înseamnă însă neaparat aderarea la o filozofie strică de 

nutriţie sau renunţarea completă la alimentele care îţi dau satisfacţie. Înseamnă echilibru, moderaţie, 

alegeri potrivite şi respectarea unui set minim de reguli de bază, ce poate fi apoi extins.  

Niciun aliment singur nu poate furniza toți nutrienții esențiali organismului. Astfel este important să 

se consume alimente din toate categoriile, pentru aportul lor, necesar și diferit, în vitamine, substanțe 

minerale și fibre.          
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O alimentaţie sănătoasă are la bază un consum ridicat de fructe şi legume (de minim 5-6 ori pe zi), 

cereale integrale, grăsimi sănătoase (Omega-3, provenite în mare parte din peşte gras) şi carne slabă. 

Această combinaţie are rolul de a asigura o mare varietate de nutrienţi, păstrând nivelul de calorii 

redus, ceea ce duce la controlul greutăţii, al colesterolului şi tensiunii arteriale.  

(http://www.saptamanamedicala.ro/articole/Reguli-de-baza-pentru-un-stil-de-viata-sanatos.htm). 

“Nutriția este o formă de concepție și iubirea este o formă de nutriție.” (din “YOGA NUTRIȚIEI” de 

Omraam Mikhael Aivanhov). 

2.  “Un stil de viaţă sănătos înseamnă mișcare în fiecare zi.” 

Activitatea fizică formează, împreună cu o alimentaţie echilibrată, baza unui stil de viaţă sănătos şi 

este, de asemenea, foarte important pentru menţinerea sănătăţii inimii. În plus, activitatea fizică este un 

foarte bun antidot pentru stres, fiindcă ne ajută să ne relaxăm şi să dormim bine. 

Cunoaşterea fenomenelor biochimice care au loc în timpul efortului fizic prezintă o importanţă 

deosebită în procesul de practicare ştiinţifică a culturii fizice şi sportului. Orice activitate sportive 

presupune un efort mai mic sau mai mare, care implică un consum suplimentar de energie faţă de cel 

solicitat în cadrul proceselor vitale normale, aşa numitul metabolism bazal. Popescu, 2010, pag.10).  

A face mişcare nu presupune neapărat un abonament la sala de sport. Există nenumărate alte 

modalităţi de a creşte treptat nivelul de activitate fizică şi acestea pot fi integrate în viaţa ta de zi cu zi. 

(www.sanatatesiviata.ro/stil-de-viata-sanatos).  

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 (http://www.one.ro/sanatate/sanatatea-ta/7-principii-esentiale-pentru-un-stil-de-viata-

sanatos-11755973). 

Efectele favorabile ale activităţtii fizice în sindromul metabolic: 

- scade masa de ţesut adipos in general si grasimea visceral (abdominală) în special 

- creşte masa musculară, usurand astfel preluarea glucozei 

- creşte numarul capilarelor si diametrul lor 

- creşte transportul glucozei în celule 

- fibrele musculare glicolitice se transformă în fibre oxidative 

- scade secreţia hepatică de glucoză 

- după 6 săptămâni de antrenament fizic, sinteza de glicogen se dublează, creşte capacitatea de 

înmagazinare a glucozei sangvine 

- creşte eficiența insulinei, creşte numărul receptorilor de insulină 

- scad trigliceridele sangvine 

http://www.saptamanamedicala.ro/articole/Reguli-de-baza-pentru-un-stil-de-viata-sanatos.htm
http://www.sanatatesiviata.ro/stil-de-viata-sanatos
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- creşte colesterolul bun (HDL) 

- scad particlulele dense de colesterol rău (LDL) 

- scade tensiunea sistolică cu 4-10 mm Hg și diastolica cu 2-5 mm Hg (Popescu, 2010, pag.13). 

Uneori, în lipsa unei alimentaţii sănătoase, a lipsei activităţii fizice şi ca urmare a unor alţi 

factori (emoționali ș.a.), apare boala. Apar probleme de sănătate la nivelul metabolismului general, a 

aparatului osteoarticular/locomotor, a sistemului endocrin, nervos, cardiovascular ș.a. (Popescu, 2010, 

pag.13). 

3. “Stresul ne poate distruge!” 

Stresul este supranumit, pe bună dreptate, ucigaşul din umbră al omului modern. Efectele negative 

ale stresului se resimt atât fizic cât şi emoţional, de la dezechilibrul sistemului imunitar, problemele 

cardiace şi digestive, agravarea astmului şi a diabetului, îmbătrânirea prematură şi până la depresie, 

atacuri de panică şi izolare socială. El este mult mai mult decât o simplă senzaţie. Acesta este un 

răspuns fiziologic ce apare în situaţiile în care te simţi ameninţat, care îţi creşte rapid pulsul şi 

tensiunea, ritmul respiraţiei şi îţi inundă corpul cu hormoni cum ar fi cortizolul sau adrenalina.  

 Atât alimentaţia cât şi mişcarea contribuie la reducerea stresului, însă de cele mai multe ori trebuie 

să preiei controlul asupra gândurilor şi emoţiilor tale, asupra mediului de lucru şi a celui familial pentru 

a restabili echilibrul (http://www.saptamanamedicala.ro/articole/Reguli-de-baza-pentru-un-stil-de-

viata-sanatos.htm).          

Odihna şi relaxarea sunt esenţiale. Stresul poate duce la probleme de sănătate, iar unii cred că 

predispune organismul la îmbolnăviri. Oamenii trebuie să doarmă cel puţin 7 ore pe noapte.  

Să găsim metode de a ne relaxa, de a ne detaşa de stresul zilnic care ne poate aduce boli în viaţă 

astfel: ascultând muzică care ne relaxează sau citind o carte, ieşind cu prietenii sau animalele de 

companie în zone cu verdeaţă în care ne putem oxigena creierul şi să ne simţim mai bine, să facem 

mișcare, exerciţii fizice... Sportul face ca sistemul imunitar să fie mai rezistent şi să ne simțim mai bine, 

să fim mai rezistenți la stres și să prevenim şi chiar să vindecăm bolile care au fost declanşate de un stil 

de viaţă nesănătos. 

Concluzii: 

• O alimentaţie echilibrată ajută organismul să fie sănătos. 
• Activitatea fizică este o componentă esențială a unui stil de viață sănătos. 

• Promovarea activităţii fizice şi reducerea sedentarismului au drept scop menţinerea stării de 
sănătate fizică, mentala, precum şi a unei greutăţi corporale optime. 

• Să luăm viaţa aşa cum este, cu bune şi mai puţin bune.  

http://www.saptamanamedicala.ro/articole/Reguli-de-baza-pentru-un-stil-de-viata-sanatos.htm
http://www.saptamanamedicala.ro/articole/Reguli-de-baza-pentru-un-stil-de-viata-sanatos.htm
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•  Să nu lăsăm necazurile, stresul, să ne doboare, altfel sistemul imunitar va scădea, şi la un om cu 

sistemul imunitar scăzut vor apărea iminent boli, afecţiuni grave şi chiar fatale: obezitate, 

cancer, diabet, boli cardiovasculare (BCV), atac vascular cerebral (AVC) etc. 

Modelul Florii - Cele 6 dimensiuni ale stării de sănătate (după OMS) 
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EFECTELE NEGATIVE ALE EXCESULUI DE GLUCIDE SIMPLE 

Prof. Bordei Georgeta 

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” Bucureşti 
 

Zahărul și cariile dentare – apariția cariilor se dezvoltă odată cu creșterea. 

Zahărul și obezitatea – o dietă bogată în zaharuri și scăzută în fibre alimentare favorizează 

abuzul alimentar și apariția obezității. Consumul excesiv de glucide simple, sub formă de dulciuri sau 

produse zaharoase are o contribuție certă la excesul ponderal. 

Consecințele consumului excesiv de zaharuri: În urma studiilor, s-a constatat că un  consum 

excesiv de zahăr și dulciuri rafinate are un rol major în apariția cariilor dentare. Dar cariile nu sunt 

singura problemă care apare în urma consumului excesiv de zaharuri. Abuzul de zahăr și dulciuri este, 

de asemenea, suspectat în legătură cu unele boli: obezitatea la copii, hipoglicemia reactivă, creșterea 

excesivă a concentrației insulinei în sânge, tulburările de comportament la copii, dezechilibrele 

vitaminice și multe altele. 

Zahărul intră în compoziția multor produse alimentare, fară ca prezența lui să fie remarcată. 

Surse mascate de zahăr: băuturile racoritoare, produsele de patiserie, înghețata, gemul, dulceața, 

ciocolata etc. Așa-numiții "înlocuitori naturali" ai zahărului (mierea sau siropul de arțar), se includ și ei 

în categoria glucidelor simple. 

Care este necesarul de glucide simple? 

Cu toate că glucidele simple și complexe fac parte din aceeași categorie de substanțe nutritive, 

necesarul de glucide simple este exprimat separat, sub forma unui prag maxim admisibil. Experții 

O.M.S. recomandă ca procentul de calorii furnizat de zahăr și alte produse echivalente (dulciuri, 

siropuri, sucuri), să nu depășească 10% din totalul caloriilor. Pentru o persoană cu regim de viață 

relativ sedentar, aceasta înseamnă maximum 50 g/zi. 

Cele mai frecvente surse de glucide simple: 

Glucidele simple nu sunt indispensabile pentru o bună stare de sanătate. Organismul le obține 

oricum prin digestia glucidelor complexe. Selecția celor mai bune surse de glucide simple este 

importantă datorită faptului că anumite surse favorizează un aport excesiv, în timp ce altele ajută la o 

menținere în limitele acceptate, care nu afectează sănatatea. 

Alimentele bogate în zahăr, produsele zaharoase trebuie evitate sau consumate cu multă 

moderație. Sursele preferabile sunt cele naturale, în principal fructele și legumele, în care zaharurile 

sunt incluse în masa de fibre vegetale împreună cu alte substanțe nutritive valoroase. 
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Fructele – conținut mare de glucide simple. Ele sunt cu atât mai dulci cu cât sunt mai coapte. 

Acest lucru se datorează creșterii concentrației de glucoză, fructoză și zaharoză odată cu maturarea 

fructelor. Fructele proaspete au o proporție mare de apă. Lubenița și pepenii galbeni sunt fructele cu cel 

mai scăzut continut de glucide, tocmai datorită  cantității importante de apă. Cantitatea relativă de 

glucide simple din fructe crește dacă sunt supuse procesului de deshidratare (în cazul prunelor, merelor, 

perelor, caiselor și altor fructe care se pretează la deshidratare). Cantitatea de zaharuri crește 

semnificativ și în cazul fructelor conservate sub formă de compoturi cu adaos de zahăr. 

Legumele – conțin cantități mai mici de zaharuri, alături de glucide complexe și fibre 

polizaharidice nedigerabile. Zarzavaturile de la care se consumă frunzele, sunt bogate în fibre și apă, 

conțin cele mai mici cantități de zaharuri (salata verde, spanacul, loboda, varza ș.a.). 

Legumele rădăcinoase conțin mai multe glucide, inclusiv glucide simple. Din această categorie 

fac parte morcovul, sfecla, țelina, pătrunjelul ș.a. Sfecla de zahăr este una din plantele extrem de 

concentrate în zahăr fiind materia prima pentru fabricarea zahărului pentru consum. 

Mierea și înlocuitorii „naturali” – pentru producerea mierii, albinele folosesc ca materie 

primă nectarul din flori pe care îl transformă prin procese enzimatice în polizaharide și apoi în glucoză 

și fructoză. Mierea are o valoare calorică mare. Pe lângă  glucidele simple prezente în proporție de 60-

70%, mierea mai conține apă  (15-20%)  și cantități mici de proteine, săruri minerale (sodiu, potasiu, 

calciu, magneziu, cupru, fier, fosfor ș.a.), acizi organici, substanțe aromatice, vitamine, enzime, 

substanțe cu efect antimicrobian ș.a. Mierea este renumită pentru calitățile sale terapeutice. Indiferent 

dacă este folosită  ca aliment sau ca supliment alimentar, se recomandă  folosirea ei numai în cantități 

limitate care să nu ducă la un exces nedorit de glucide simple. 

Produsele zaharoase - sunt alimente caracterizate prin gust dulce și prin prezența substanțială  

în compoziția lor a zahărului rafinat, glucozei și fructozei. În afară de glucidele simple, produsele 

zaharoase pot să conțină diverse cantități de ouă, unt, ulei, făină, semințe, fructe, semințe, aromatizanți, 

coloranți. În grupa produselor zaharoase sunt incluse: dulciurile din zahăr rafinat (bomboanele, halvița, 

rahatul etc.); preparatele din zahăr și fructe (marmelada, gemurile și dulcețurile, fructele zaharisite 

etc.); produse din zahăr și semințe oleaginoase (ciocolată, halva); produse de cofetărie și patiserie 

(prăjituri, torturi, turtă dulce, napolitane, înghețată). 

Valoarea nutritivă a produselor zaharoase se rezumă în general la valoarea calorică. 

Majoritatea dulciurilor furnizează peste 300 kcal/100 g produs. Ciocolata ajunge până la 600 kcal/100 

g. Produsele zaharoase trebuie consumate rar și cu moderație. În cazul persoanelor care doresc să-și 

mențină  greutatea sau să scadă  în greutate, consumul lor trebuie riguros limitat. 
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Zaharul  inaparent: Multe dintre alimentele folosite frecvent în meniul de zi cu zi, au un 

conținut mare de zahăr fară a fi percepute ca atare. Acest lucru este cauzat de faptul că zahărul este 

încorporat în masa alimentului și devine mai puțin evident. Pentru evitarea excesului de zahăr, este 

important să devenim conștienți de existența acestei forme inaparente, „ascunse” de zahăr. Cele mai 

folosite alimente cu adaos de zahăr sunt: gemurile, jeleurile, siropurile, halvaua, prăjiturile, torturile, 

ciocolata, ceaiurile și sucurile îndulcite cu zahăr. 

Glucidele complexe  numite și polizaharide, sunt glucide formate dintr-

un număr foarte mare de molecule. Amidonul este un polizaharid larg răspândit 

în plante, în special în cereale și cartofi. Glicogenul este un polizaharid specific 

organismelor animale. Atât amidonul cât și glicogenul sunt descompuse de 

enzimele din intestinul omului, în cursul digestiei, prin desfacerea legăturilor 

dintre moleculele de glucoză și apoi sunt absorbite în sânge.  

Rolul  fiziologic al  glucidelor complexe: Arderea 1 g de glucide furnizează organismului cca.  

4 kcal în timp ce 1 g de grăsimi eliberează cca. 9 kcal. Valoarea calorică a glucidelor este mai puțin de 

jumătate din cea a grăsimilor, dar ele constituie nu numai sursa majoră de energie, ci și cea mai 

convenabilă formă de „combustibil”. 

Organismul utilizează  în mod preferențial glucidele pentru a obține energia necesară vieții și 

apelează la grăsimi sau proteine numai atunci când nu are la dispoziție glucide. În condiții obișnuite, 

sistemul nervos central poate să folosească  pentru obținerea energiei numai glucoza, forma cea mai 

simplă a glucidelor. 

Glucidele condiționează utilizarea corespunzătoare a grăsimilor. Dacă din anumite motive 

aportul de glucide scade, organismul va recurge la o cantitate mai mare de grăsimi pentru a obține 

energie. Problema este că organismul nu a fost conceput pentru prelucrarea unei cantități mari de 

grăsimi. Atunci când organismul este silit să consume cantități excesive de grăsimi pentru producerea 

de energie, arderea grăsimilor este incompletă, iar resturile metabolice rezultate se acumulează în sânge 

ducând la apariția unei stări patologice numită cetoza. 

Necesarul de polizaharide: O.M.S. sugerează o alimentație cu o proporție mare de glucide 

complexe de tipului amidonului. Limitele prevăzute sunt: 55% - 75%. Aceste cantități sunt asigurate 

prin respectarea ghidului alimentar al piramidei alimentare, care recomandă consumarea a 6-11 porții 

de cereale în fiecare zi. Pe lângă glucide complexe, cerealele mai furnizează: fibre vegetale, vitamine 

(B1, B2, B6, PP), fier, magneziu, calciu, cupru, mangan, fluor, crom, molibden sau chiar proteine. 
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Cerealele integrale: În funcție de modul cum au fost prelucrate, cerealele 

se împart în două categorii: 

- cereale integrale 

- cereale rafinate 

Cerealele integrale includ în totalitate părțile comestibile ale boabelor de 

cereale (pericarp, miez și germene). Cerealele rafinate rezultă prin îndepărtarea 

pericarpului și germenilor. 

Cu cât tărâțele sunt îndepărtate într-o măsură mai mare, cu atât făina rezultată este mai albă. Din 

punctul de vedere al valorii nutritive balanța este înclinată incontestabil în favoarea făinii integrale. 

Dacă se compară conținutul de vitamine al pâinii albe cu cel al pâinii integrale (negre), observăm  că  

pâinea albă pierde: 

- 65% din cantitatea de vitamina B1 si B2, 

- 40% din cantitatea de vitamina B6, 

- 50% din cantitatea de vitamina PP. 

Pâinea albă conține, în cel mai bun caz, doar jumătate din cantitățile de vitamine din făina 

integrală. 

În cazul vitaminei B1, pierderile prin rafinare sunt de aproape 2/3 din cantitatea inițială. La 

compararea conținutului de substanțe minerale, se ajunge la aproximativ aceeași concluzie. Pâinea albă 

conține cu aproape 40% mai puțin calciu, cu aproape 50% mai puțin fosfor, cu 65% mai puțin fier.  

Pâinea integrală este net superioară pâinii albe, având în general un conținut dublu sau triplu din 

substanțele minerale esențiale.  

Procesul de măcinare elimină cel puțin 20 de substanțe nutritive. Pentru a compensa aceste 

pierderi, industria alimentară  practică  așa numita “ameliorare” a făinii sau a pâinii. Pâinea obținută din 

făina îmbogățită  nu este total lipsită de valoare nutritivă, dar este inferioară pâinii integrale. 

Pâinea nutritivă: Asigurarea unei pâini hrănitoare în alimentație este un pas semnificativ spre 

o alimentație echilibrată. O alimentație responsabilă presupune consumarea, de preferință, a cerealelor 

și pâinii integrale. 

Caloriile goale: În general, produsele zaharoase au un grad înalt de rafinare, iar vitaminele, 

mineralele și fibrele alimentare sunt slab reprezentate sau lipsesc cu desăvârșire. Ele furnizează multă 

energie, dar puține substanțe nutritive. Din acest motiv, caloriile procurate din alimentele cu conținut 

ridicat de zahăr au fost numite în mod sugestiv „calorii goale”. 
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UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

Prof. Bortoc Anca Elena 

Şcoala Gimnazială  ,,Vasile Gh. Radu”, Satu Nou Pârgăreşti, județul Bacău 

 

Sănătatea este una dintre cele mai de preţ averi ale omului, la fel ca şi fericirea, ori inteligenţa. 

Ea este rezultatul unei armonii cu tine si cu lumea,iar uneori, ţine pur şi simplu de destin.  

Atât sănătatea fizică, cât şi cea psihică depinde, în mare măsură, de obiceiurile zilnice pe care le 

avem şi de modul în care trăim. 

Contează ce mâncăm, dacă facem mişcare, dacă consumăm alcool sau dacă fumăm. Pentru un 

stil de viaţă sănătos trebuie să ţinem cont de câteva aspecte. 

Orele de somn trebuie respectate. În funcţie de organismul fiecăruia, 6-8 ore de somn pe noapte 

sunt suficiente pentru ca dimineaţă să ne simţim odihniţi. Somnul este foarte important deoarece dacă 
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nu vă veţi odihni îndeajuns, organismul nu va rezista stresului din ziua următoare, iar efectele nu vor 

întârzia să apară. Pe termen lung, lipsa odihnei poate duce la apariţia unor boli foarte grave. 

Alimentaţia este alt indicator al unui stil de viaţă sănătos. Legumele şi fructele, cerealele 

integrale (orez brun, paste din făină integrală, secară, orez), uleiurile sănătoase nu trebuie să lipsească 

din meniul zilnic deoarece sunt sursa noastră de energie. 

      Mişcarea nu trebuie să lipsească. Exerciţiile fizice regulate sunt vitale pentru sănătate. Acestea 

ajută la controlul greutăţii. Alergaţi în parc, mergeţi la sala de fitness, urcaţi scările, mergeţi pe jos cât 

mai mult, plimbaţi câinele sau aveţi grijă de grădină. 

Alt factor care contribuie la o viaţă frumoasă şi sănătoasă este educaţia. Prin autoeducare ne 

putem îmbunătăţii viaţa. Nu trebuie să ezităm să urmărim filme documentare, să mergem la teatru, la 

concerte, la operă. Ar fi bine să citim cât mai mult. Astfel vom fi mai încrezători în forţele proprii, iar 

asta ne aduce starea de fericire şi sănătatea. 
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ALIMENTAŢIE ADECVATĂ NEVOILOR SPECIALE 

 

Prof. Bozsitz Andreea-Maria 

Liceul Teoretic „Ioan Jebelean” Sânnicolau Mare, județul Timiş 

 

O dietă sănătoasă trebuie să conţină suficiente calorii încât să îndeplinească nevoile metabolice 

şi să ofere energie pentru activităţile pe care le îndeplineşti zilnic. În orice caz, numărul caloriilor nu 

trebuie să fie prea mare pentru a evita momentul în care organismul va începe să depoziteze excesele 

sub formă de grăsime. Grăsimea din corp nu ar trebui să depăşească niciodată mai mult de 30% din 

greutatea totală. O dietă bună ar trebui să conţină suficiente grăsimi, inclusiv monosaturate, polisaturate 

şi nesaturate. Acestea ar trebui să fie echilibrate de lipidele omega 6 şi omega 3. Ar trebui evitate cât 

mai mult posibil grăsimile saturate cunoscute şi ca trans-grăsimi sau acizi graşi. O dietă bună trebuie să 

conţină o cantitate însemnată de aminoacizi. Aceştia ajută la înlocuirea celulelor şi la transportarea 

http://www.psychologies.ro/sanatate-2/ai-un-stil-de-viata-sanatos
http://www.nutritie-sanatoasa.ro/
http://www.sanatatesiviata.ro/
http://www.pro-sanatate.com/diete-rapide/
http://www.pro-sanatate.com/tabel-carbohidrati-alimente/
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proteinelor prin corp. Totodată trebuie evitate anumite alimente care pot fi consumate în cantităţi mici 

însă niciodată în doze mari: băuturi sau alimente cu proprietăţi direct toxice, cum ar fi alcoolul etilic, 

alimente/mâncăruri care ar putea îngreuna funcţiile normale ale organismului cum ar fi carbohidraţii 

rafinaţi care necesită un exces de fibre pentru a fi digerate, alimente care ar putea interveni în funcţii 

ale organismului, precum sarea de masă. 

Există situaţii când dieta trebuie adaptată nevoilor speciale, cum ar fi diabetul, hipertensiunea, 

hepatita, obezitatea. 

Cea mai bună dietă pentru diabetici este cea individualizată. În tot cazul pentru diabetul zaharat 

insulinodependent, diabetul zaharat de tip I, alimentele trebuie bine echilibrate în nutrienţi: lipide, 

glucide, proteine, vitamine, minerale şi oligoelemente, iar la tratament se adaugă în mod obligatoriu 

injecţiile cu insulină. În cazul diabetului zaharat de tip II principala modalitate de tratament constă în 

regimul alimentar. Diabeticul trebuie în primul rând să ajungă la o greutate normală pentru că adesea 

este supraponderal. Astfel dieta diabeticului este uşor hipocalorică, cu mai puţine proteine şi săracă în 

alimente bogate în carbohidraţi care se absorb rapid. Se recomandă consumul de legume sărace în 

carbohidraţi cum ar fi: roşii, ceapă, castraveţi, verdeaţă, morcovi, spanac, praz, andive, fasole verde, 

salata. Alimentele bogate în amidon sunt indicate mai rar şi în cantităţi mai mici: cartofi, fasole uscată, 

orez, cereale, pâine. Proteinele pot fi reprezentate de ouă, aproximativ 3/săptămână, carne de pui, peşte 

sau curcan, preparată sănătos la cuptor, grătar cu aburi sau prin fierbere. Pot fi consumate fructe 

oleaginoase: nuci, alune crude, seminţe crude. Moderat se pot consuma pâine, câteva felii pe zi, 

cereale, cartofi, orez, fructe: citrice, banane, mere, aproximativ 1-2 fructe pe zi, iar rar fructe foarte 

dulci: struguri, pepene rosu, ulei mai puţin, grăsimi cât mai rar: unt, margarină, mezeluri, conserve de 

carne sau pateuri, preparate prajte, uleiuri procesate. Zahărul este interzis, folosiţi înlocuitori de zahăr 

rar, doar atunci când este imperios necesar. De obicei fructele şi legumele suplinesc necesarul de 

zaharuri şi în plus zaharurile conţinute de acestea au altă structură, una sănătoasă pentru organism, 

comparativ cu zahărul care are multe efecte negative şi toxice. 

Un mic dejun pentru diabetici poate fi realizat astfel: câteva felii de brânză sau un ou, legume: 

un ardei, un morcov, un castravete. Gustarea poate fi reprezentată de legume crude sau o salată mică de 

legume. Prânzul poate fi o supă de legume sărace în carbohidraţi (supă de roşii, poate conţine ceapă, 

fasole verde, rădăcinoase, verdeaţă), un grătar mic de pui cu o salată sau mâncare la cuptor de legume 

cu carne. Cina poate fi o supă/ciorbă de legume sau mâncare de legume cu sau fără carne (de pui sau 

curcan) sau un grătar de peşte cu salată sau o salată de fructe de mare. 

Celiachia, o boală sistemică care implică întregul organism uman, a fost considerată mult timp 

ca fiind o boală a copilului, care se vindecă odată cu trecerea timpului. În ultimele decenii, rezultatele 
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cercetării ei au dus la schimbarea concepției privind originea, tratarea, evoluția și incidența bolii în 

rândul populației. Astfel s-a demonstrat că motivul celiachiei, o intoleranță la gluten, este pe lângă 

manifestarea ei ca boală gastro-intestinală și originea unei boli de piele numită dermatită herpetiformă 

Duhring. Este o afecțiune/boală autoimună cu atingere în special a aparatului digestive, mai exact 

a intestinului subțire. Nu este o boală contagioasă, dar este ereditară și constǎ într-

o intoleranță alimentară la gluten. Glutenul este, în sens medical, denumirea cumulativă pentru 

proteinele din următoarele cereale cu spic: grâu, orz, secară și hibrizii lor sau cerealele mamă. 

Proteinele acestor cereale sunt toxice pentru persoanele care au dezvoltat această intoleranță 

alimentară. Ovăzul este îngăduit celiacilor în cazul în care este crescut separat de grâu, orz și secară, iar 

terenul în care este cultivat nu conține urme din niciuna din acestea. De asemenea, cereale 

precum meiul, sorgul, orezul sau porumbul, precum și pseudocerealele  hrișcă, quinoa etc., nu sunt 

toxice pentru organismul uman afectat. Glutenul este acel liant alimentar din grâu care îi dă pâinii 

capacitatea de dospire. Organismul persoanei celiace se apǎră de gluten prin formare de anticorpi. 

Aceștia pot fi determinați în laboratorul de analize. Celiachia nu se vindecă, boala odată apărută 

rămâne pe toată durata vieții. Pot dispărea în timp doar anticorpii și simptomele bolii, care însă reapar 

atunci când se consumă iar cereale cu spic, care sunt interzise. Simptomele celiachiei acute sunt: diaree, 

oboseală, stagnare în dezvoltare, anemie, abdomen mărit, contrastant cu restul membrelor, care au o 

dezvoltare musculară redusă. Este la ora actuală cea mai des diagnosticată pentru că este zgomotoasă, 

crizele celiace fiind însoțite și de deshidratare și anemie din cauza diareei.  

Sunt interzise toate produsele din comerțul alimentar de larg consum care conțin sau pot 

conține proteine de grâu, orz, ovăz, secară și hibrizii lor, respectiv: făină, griș, pâine, macaroane, 

biscuiți, napolitane, prăjituri, sosuri, muștar, precum și dulciuri, mezeluri și brânzeturi cu asemenea 

adaosuri sau cu gluten din motive tehnologice, berea și borșul. Atenție la înghețată, pufuleți, muesli, 

chipsuri, fulgi de porumb, produse cu malț fără origine declarată, deoarece malțul poate fi produs din 

oricare cereală. Trebuie întotdeauna citită lista de ingrediente. Glutenul poate fi prezent în multe 

produse unde nu ar putea fi bănuit inițial. O atenție deosebită trebuie acordată unei 

posibile contaminări industriale sau casnice în cazul în care se folosesc aceleași utilaje, linii 

tehnologice și recipiente atât pentru produsele cu gluten cât și pentru cele fără gluten. Nu sunt sigure 

alimentele fără gluten neverificate după producere și ambalare, atunci când sunt produse în aceleași 
fabrici unde se produc și cele din grâu, orz, ovăz și secară. Sunt premise toate legumele (deci inclusiv 

soia și făina de soia, năutul), fructele, carnea, laptele de orice fel, nucile, iar dintre cereale: porumbul, 

orezul și pseudocerealele, amidonul din cartofi, porumb. Mezelurile, brânzeturile, semipreparatele, 
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conservele trebuie verificate citind lista de ingrediente. Făina de grâu din sosuri se poate înlocui cu 

amidon de porumb. Glutenul trebuie substituit în alimentele fără gluten prin alți lianți alimentari. 

Acești lianți alimentari alcătuiesc împreună cu pseudocerealele, porumbul și orezul, amidonul și alte 

ingrediente (în funcție de rețeta producătorului) făina fără gluten, din care se produce pâine, prăjituri, 

napolitane, biscuiți, blaturi de pizza etc. Acestea înlocuiesc în totalitate produsele din grâu, atât ca 

aspect, cât și ca valoare nutritivă. 

Boala Crohn este un proces inflamator idiopatic, care poate afecta orice porţiune a tractului 

alimentar. Pacienţii cu boala Crohn prezintă risc crescut de a dezvolta cancer de colon. Maladia Crohn 

prezintă complicaţii semnificative, precum ocluzia intestinală, abcesul, megacolonul, cancerul 

colorectal. Se impune o dietă echilibrată: fără lactoză, în cazul pacienţilor intoleranţi la lactoză, 

suplimentarea fibrelor, în cazul pacienţilor cu afectare colică predominant şi săracă în fibre, în cazul 

pacienţilor cu simptome obstructive. 

Dieta macrobiotică are conţinut redus de grăsimi, conţinut ridicat de fibre, predominant 

vegetariană, punând accentul pe cereale integrale şi legume. În plus, dieta macrobiotică este bogată în 

fito-estrogeni din produsele pe bază de soia. Deoarece dietele cu conţinut redus de grăsimi şi conţinut 

ridicat de fibre sunt adesea recomandate bolnavilor de cancer şi de alte boli cronice, dieta macrobiotică 

a fost folosită de oamenii care au aceste boli. Conţinutul de fito-estrogen este protector şi reduce riscul 

de cancer legat de probleme de estrogen, cum este cancerul la sân.  

Dieta macrobiotică este uşor de urmat odată ce cunoşti alimentele permise. Acestea sunt: 

cereale integrale - orezul brun, orzul, grâul integral şi ovăzul. Alte cereale pot fi consumate mai rar: 

grâul bulgur (grâu uscat şi apoi sfărâmat), cuşcus, făină de porumb, fulgi de secară sau de orz; 

legumele crude şi preparate- varză, bok choy (varza chinezească), broccoli, conopidă, ceapă, dovlecel, 

morcovi, ridichi, castraveţi şi ţelină - de câteva ori pe săptămână; leguminoasele- fasole, linte, soia şi 

algele marine; supele de legume; alimente ce pot fi consumate ocazional: peşte, seminţe şi alune, 

îndulcitori- siropul de orez brun, sucul de mere sau struguri, fructe proaspete sau uscate, uleiuri 

vegetale, tofu, sare de mare nerafinată. Sunt de evitat zahărul alb şi făina albă, carnea, produsele  

lactate, ciocolata şi băuturile carbogazoase.  

Dieta macrobiotică oferă numeroase beneficii pentru sănatate. Atunci când este combinată cu 

exerciţii fizice, dieta macrobiotică te poate ajuta să slăbeşti. Şi, deoarece recomandă alimentele sărace 

în grăsimi saturate şi bogate în fibre, dieta contribuie şi la diminuarea riscurilor de: boli de inimă, 

hipercolesterolemie, infarct miocardic şi accident vascular cerebral. Adepţii dietei susţin că aceasta 

contribuie la reducerea simptomelor unor boli (în special, cancer şi SIDA), dar aceste afirmaţii nu au 

fost încă dovedite ştiinţific.  
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SAREA ȘI ROLUL EI ÎN VIAȚA NOASTRĂ 

Prof. Buhu Narcisa Maria 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, județul Suceava 

 

 Fiecare al patrulea român adult are valori mari ale tensiunii arteriale. 

 Hipertensiunea este definită ca fiind creșterea constantă a presiunii arteriale sistolice peste 140 

și/sau a presiunii diastolice peste 90. Deși nu dă niciun simpom (tocmai de accea se numește ”boala 

tăcută sau silențioasă”), creșterea valorii tensiunii arteriale produce modificări progresive ale vaselor de 

sânge, până ce apare cu brutalitate primul semn – de obicei reprezentat  de un accident vascular 

cerebral sau un infarct. 

 Cauzele creșterii tensiuni arteriale sunt: ingestia crescută de sare, obezitatea, plăcile 

ateromatoase arteriale, estrogenul. 

 Sarea este ingredientul cel mai folosit în bucătărie, ea conferă savoare mâncării, aromele devin 

mai intense, un gust mai bine pronunțat, dar consumul excesiv nu este benefic pentru organismul uman.  

Se admite tot mai des faptul că excesul de sare este responsabil de cât mai multe decese în fiecare an. 

Principalul vinovat se pare ca este nu numai consumul exagerat al sării pe care o folosim în bucătărie 

atunci cănd gătim ci și industria alimentară care pune prea multă sare în mâncărurile semipreparate și în 

alte produse. Sarea a fost introdusă de cele mai multe ori pentru a masca produsele de proastă calitate. 

Deși sarea este cunoscută ca un factor de risc la hipertensivi, ea se află și la originea a 

numeroase probleme de sănătate, în special la nou-născuți, persoane vârstnice sau la supraponderali. 

Nevoia fiziologică de sare este în jurul a 2 grame/zi, după unii specialiști sau de 4,2-4,5g (o linguriță) 

până la 6g/ zi de sare, după alți specialiști.  

Studiile arată că românii consumă 10-12 g grame de sare / zi, dublul cantității recomandate. 

Adevărul este că în zilele noastre este greu să ocolim sarea. Majoritatea alimentelor 

semipreparate, a gustărilor, preparatelor din carne sau unele specialități lactate au un conținut ridicat de 

sare. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Boala_Crohn
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Este foarte ușor să-ți dezvolți gustul pentru sare, alimentele și gustările sărate fâcându-și datoria 

în acest sens, la tot pasul găsim diferite tipuri de covrigi sau de produse de patiserie sărate, mîncare 

fast-food sau foietajuri. 

Ce este în acest caz de făcut? 

O modificare simplă de alimentație, pentru o viață mai sănătoasă, este în măsură să reducă la 

normal valorile tensiunii arteriale, în decurs de câteva săptămâni. 

Pe timpul verii este important să reducem, nu să suprimăm, consumul de sare, deoarece în 

timpul verii prin transpirație au loc pierderi de sare care pot conduce la o carență sodată. Aceasta se 

manifestă prin pierderi de cunoștință, crampe musculare, insomnie și deshidratare. Anumite boli, în 

special cele renale, antrenează un dezechilibru al sodiului în sânge și grave tulburări metabolice. 

Pentru a ține sub control consumul de sare trebuie să citim cu atenție etichetele produselor pe 

care dorim să le cumpărăm. Consumul moderat de sare ajută la funcționarea corectă a organismului. 

Depășirea dozei zilnice periclitează activitatea sistemelor interne. 

Creierul nostru are și el de pătimit dacă regimul alimentar conține produse cu prea multă sare. O 

cercetare din 2011 a demonstrat că un stil de viață pasiv, fără activități fizice combinat cu un consum 

ridicat de sare cauzează un declin mai pronunțat al capacităților cognitive la vârsta maturității. 

Menține-te sănătos eliminând sau reducând din meniu alimentele foarte sărate: chipsuri, snacksuri, 

conserve de carne sau din pește, mezeluri, sosurile ambalate, telemeaua, cașcavalul sau brânza Feta, 

pizza, bacon, anumite tipuri de paste etc. 

Evită sosurile, gen ketchup, muștar, maioneză, sos de soia care au un conținut ridicat de sare și 

prepară propriile tale sosuri folosind ulei de măsline, ierburi aromate, usturoi și lămâie, care sunt mult 

mai sănătoase. 

Renunță la produsele alimentare procesate, cumpără produsele proaspete și crude: fructe, 

legume, carne, ouă, produse lactate. 

Produsele cu un conținut scăzut de grăsime sau scăzute în calorii au și ele un conținut ridicat de 

sare, deci este bine să le evităm. 

De asemenea, este bine să consumăm produse bogate în sodiu: nuci, alune, semințe neprăjite. 

Să nu ținem sarea pe masă, fără să vrem aceasta ne influențează să o folosim, să nu sărăm 

mâncarea fără să o gustăm, să renunțăm la alimentele procesare industrial în favoarea celor proaspete, 

să căutăm o nouă sursă de sodiu, în nuci sau alune, de exemplu.  

Deci, există o mulțime de metode de a reduce sarea, nu să renunțăm la ea, dacă ne dorim un stil 

de viață mai sănătos. 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/transpiratie_5221
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/crampa_5699
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/insomnie_1249
http://www.sfatulmedicului.ro/Prim-ajutor/deshidratarea_1217
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/sange_5530
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PROIECT DE PREVENIRE  A CREŞTERII FACTORILOR  DE RISC 

PENTRU SĂNĂTATEA PSIHICĂ A GRUPURILOR ŞCOLARE MICI 

 

Prof. psihopedagogie specială Burdujoc Gabriela  

Liceul Tehnologic Special „Sf. Stelian” Botoşani, județul Botoşani 
 

Motto: „Mens sana in corpore sano” 

Plecând de la acest dicton latin putem spune că principala caracteristică a unui om sănătos 

este: „o minte sănătoasă, într-un corp sănătos, aflat  într-o relaţie sănătoasă cu cei din jur, cu semenii 

săi ”. 

Sănătatea mintală stă la baza tuturor activităţilor pe care le desfăşoară zilnic o persoană. 

Agravarea sănătăţii psihice poate afecta activităţile şi sarcinile obişnuite pe care le desfăşurăm precum, 

învăţatul, relaţiile cu ceilalţi şi starea fizică generală. Să ai grijă şi să protejezi sănătatea mintală a unui 

copil, reprezintă o parte importantă a ajutorului dat acelui adolescent de a se forma ca personalitate. 

Ca și adulţii, tinerii pot avea probleme de sănătate mintală care să le afecteze modul cum gândesc, simt 

şi acţionează.  

Aceste probleme sunt reale şi dureroase. Ele pot duce la scăderea capacităţii de învăţare şi 

implicit la obţinerea unor rezultate şcolare slabe, chiar abandonarea şcolii, la dificultăţi de relaţionare 

cu cei din jur, conflicte familiale, oboseală excesivă, stări tensionate, abordarea unor comportamente de 

risc (consum de droguri, tutun alcool), violenţă şi suicid.  

R. Pinault şi C. Davelay (1990) identificau ca principali factori de risc în ceea ce priveşte 

sănătatea mintală cauzele biologice, factorii de mediu, stilul de viaţă şi, respectiv, sistemul de îngrijire 

al copiilor. 

În acest sens, putem enumera printre cauzele biologice pe cele de ordin genetic, afecţiuni ale 

sistemului nervos central etc. De asemenea, există mulţi factori de mediu care pot favoriza apariţia 

problemelor de sănătate mintală, cum ar fi: expunerea la un mediu toxic, cu nivel ridicat de poluare, 

expunerea la violenţă (abuz fizic, sexual, violenţă verbală sau emoţională), stresul legat de sărăcie, 
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discriminare sau alte lipsuri, pierderea unei persoane importante în viaţa tânărului, fie prin moarte, 

divorţ sau ruperea unei relaţii, etc. Nu trebuie să uităm de asemenea şi de stilul nesănătos de viaţă 

caracterizat prin programul de lucru supraaglomerat, oboseala excesivă, alimentaţie neechilibrată, etc. 

Ignorarea propriilor copii, carenţele afective, lipsa recompenselor, dar şi a sancţiunilor, se adaugă la 

rândul lor acestor cauze care duc iremediabil la deteriorare sănătăţii psihice şi a dificultăţilor de 

relaţionare şi activare în societate.  

Familia, şcoala şi comunitatea trebuie să înveţe cum să lucreze împreună pentru a asigura un 

mediu sănătos, sigur şi încurajator pentru elevi. O mulţime de semne pot indica o posibilă problemă de 

sănătate mintală: 

 Oboseala excesivă ca urmare a nerespectării un echilibru între timpul folosit pentru învăţătură şi 

odihnă; 

 Renunţarea la activităţile recreative; 

 Petrecerea prea multor ore în faţa televizorului, calculatorului; 

 Apartenenţa copiilor la un climat familial nesănătos, stresant, redat de carenţe afective,violenţe, 

neglijenţă şi abuz; 

 

Promovarea sănătăţii mintale presupune studiul cauzelor şi aspectelor enumerate mai sus, al dinamicii 

tulburărilor şi bolilor mintale şi, implicit, instituirea măsurilor de combatere şi prevenire a creşterii 

factorilor de risc pentru sănătatea psihică. 

Urmând acest imperativ, subliniat in ultimii ani şi prin impunerea unor „noi educaţii” (amintim  

aici „Educaţia pentru sănătate”), proiectul de faţă îşi propune dezvoltarea unor  comportamente şi 

deprinderi care să conducă la creşterea capacităţii de lucru, funcţionarea superioară într-un larg 

domeniu de activităţi, respectiv inducerea unui stil de viaţă sănătos. 

Activităţile propuse se vor axa pe următoarele aspecte: 

 Informarea şi conştientizarea elevilor cu privire la efectele factorilor de risc asupra sănătăţii 

psihice; 

 Tehnici de prioritizare şi management al timpului 

 Stresul şi combaterea lui 

 Spune NU comportamentelor de risc 

 Aliaţi în momente de criză 
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Scopul: dezvoltarea unor comportamente şi a unui stil de viaţă sănătos, care să favorizeze diminuarea 

riscurilor care afectează sănătatea psihică şi să faciliteze funcţionarea superioară într-un domeniu larg 

de activităţi, precum şi relaţionarea eficientă cu cei din jur. 

Programa (timp alocat pe teme) 

Nr.crt. Activităţi Metode de 

realizare 

Nr. ore 

alocate 

1. Informarea şi conştientizarea 
elevilor cu privire la efectele 

factorilor de risc asupra sănătăţii 
psihice; 

 

 Explicaţia, 
conversaţia, 
exerciţiul 
expunerea; 

2 ore 

2. Tehnici de prioritizare şi 
management al timpului 

 

 Prezentare - 

PowerPoint şi 
video, dezbateri, 

analiza personală, 
jocul de rol, studii 

de caz, exerciţiul 
,expunerea; 

2 ore 

3. Stresul şi combaterea lui 

 

 Exerciţiul, 

expunerea, 

conversaţia 
euristică; 

1 oră 

4. Duşmanii noştri: televizorul şi 
calculatorul 

 

 Exerciţiul, 
expunerea, 

conversaţia 
euristică, „metoda 
pălăriilor 
gânditoare”; 

2 ore 

5. ADHD  Exerciţiul, 
expunerea, 

conversaţia 
euristică, 
prezentare Power –
point; 

1 oră 

6. Stop VIOLENŢEI  Chestionarul, 

jocul, expunerea, 

1 oră 
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explicaţia, studiul 
de caz, exerciţiul; 

7. Nu mai vrem să fim singuri  Exerciţiul, 
expunerea, 

conversaţia 
euristică, 
prezentare Power –
point; 

1 oră 

8. Aliaţi în momente de criză 

 

 Exerciţiul, 
expunerea, 

conversaţia 
euristică; 

1 oră 

9. Evaluare   1 oră 

 

Resurse necesare realizării proiectului 

A) Resurse umane: 

-consilier educativ; psiholog şcolar; învăţători/profesori; colaboratori de la diverse instituţii; elevi; 

B) Resurse materiale: 

-videoproiector; copiator; fişe de lucru; hârtie colorată; chestionare; 

C) Resurse de spaţiu: 

- sală de clasă; spaţiu pentru afişaj; 

D) Resurse de timp: 

-8 săptămâni; una, respectiv două întâlniri pe săptămână. 

Modalităţi de evaluare a eficienţei proiectului 

 Elevi: portofolii cu produse ale activităţii de la atelierele de lucru; chestionare; 

 Eficienţă proiect: Analiza SWOT realizată după terminarea proiectului. 

 

SUGESTIE DE REALIZARE A TEMEI 1 

I. Informarea şi conştientizarea elevilor cu privire la efectele factorilor de risc asupra sănătăţii psihice; 
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SCOP 

Însuşirea/ consolidarea unor cunoştinţe despre factorii de risc şi efectele acestora 

asupra sănătăţii psihice; 

 

OBIECTIVE 

O1: Să numească cel puţin doi factori de risc pentru sănătatea mintală; 

O2: Să identifice minim două dificultăţi care ne împiedică să prevenim factorii de 

risc pentru sănătatea mintală; 

O3: Să identifice modalităţile de combatere a factorilor  de risc şi efectelor acestora 

asupra sănătăţii mintale; 

O4: Să argumenteze importanţa cooperării/ apelării la principalele 

instituţii/specialişti care pot ajuta la prevenirea şi combaterea factorilor de risc pentru 

sănătatea psihică(Şcoală, Direcţia Jud. de Protecţie a Copilului, Direcţia de Sănătate 

Publică etc.) 

 

METODE ŞI 
MIJLOACE  

* Explicaţia, conversaţia, exerciţiul ,expunerea; 

 

RESURSE 

Materiale: markere, carioci; 

Timp: 2 ore 

Spaţiu: Sală de clasă;. 

Umane: Grupul ţintă; 

 

DESCRIERE

A SESIUNII 

Activitatea se va desfăşura în incinta şcolii sub îndrumarea consilierului educativ şi a 

invitaţilor. Elevii vor lua la cunoştinţă despre factorii de risc şi efectele acestora 

asupra sănătăţii psihice şi despre principalele modalităţi de prevenire şi combatere a 

lor. După prezentări, invitaţii vor purta discuţii libere cu elevii, vor exemplifica şi 

propune activităţi concrete de prevenire a creşterii factorilor de risc pentru sănătatea 

mintală. 
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ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ, CORP SĂNĂTOS 

 

 
Prof. Buzaș Florica 

Școala Gimnazială Păulești, judeţul  Satu Mare 

 

           Motto: „… Sănătatea întrece atât de mult toate bucuriile exterioare încât, într-adevăr, un cerşetor 

sănătos este mai fericit decât un rege bogat” (Schopenhauer). 

Sănătatea înseamnă mai multe decât absența bolii. Este o „stare de bine fizică, mentală şi socială” 

şi se manifestă ca abilitate de adaptare continuă la cererile de schimbare constantă, la stimulii mediului 

natural şi social. 

Începută din prima copilărie, educaţia pentru sănătate contribuie la educaţia copilului în vederea 

formării şi dezvoltării intereselor pentru sănătate, la însuşirea şi aplicarea unor norme de comportare 

menite să apere şi să întărească sănătatea proprie a familiei şi a comunităţii. 

Educația pentru sănătate are trei laturi: cognitivă, care constă în comunicarea și însușirea de noi 

cunoștințe necesare apărării și menținerii sănătații; motivațională, adică asigură convingerea populației 

privind necesitatea prevenirii şi combaterii bolilor și a dezvoltării armonioase a organismului, prin 

respectarea regulilor de sanogeneză; comportamental-volițională, care constă în însușirea deprinderilor 

și obișnuințelor sanogenice, cu aplicarea lor în practica cotidiană. 

Igiena trebuie să fie prietena oamenilor, şi oamenii, de la mic la mare, trebuie să o cultive prin 

toate mijloacele. De ce trebuie să fim prieteni cu ea? Pentru că igiena este o condiţie a sănătăţii şi ea nu 

poate fi dată uitării, nici măcar pentru scurt timp. 
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Din vechime, igiena a fost o armă în slujba sănătăţii şi de aceea vechii greci înălţau zeiţei Hygiea, 

fiica lui Asclepios - la rândul lui, părintele medicinei – nu numai statui, temple şi cântări, dar aveau o 

veneraţie pentru ea, cinstindu-i numele pretutindeni. De aceea, pentru a fi frumoşi şi sănătoşi, copiii 

trebuie să cunoască şi să respecte regulile de igienă.        

Cuvântul „sănătate” evocă o stare preţioasă fiecăruia. Când suntem sănătoşi suntem veseli, 

liniştiţi, avem siguranţă în acţiune, putem să ne concentrăm şi să obţinem rezultate frumoase în 

activităţile pe care le desfăşurăm. 

Păstrarea sănătății și lupta contra bolilor se înscriu printre cele mai vechi preocupări ale omului. 

De altfel, cuvântul „sănătate” care evocă o stare atat de prețioasă fiecăruia apare frecvent în vorbirea 

curentă nelipsind aproape niciodată cu ocazia urărilor de bine.  

Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci privește tot atât de mult societatea în 

întregime: ,,Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic” (Schopenhauer). 

OMS a dat o definiție oficială a sănătății formulată astfel: ,,Sănătatea este acea stare de complet 

bine fizic, mental şi social și nu constă numai în absența bolii sau a infirmității”. 

 Educaţia pentru sănătate reprezintă o verigă a educaţiei pentru societate. Sănătatea nu înseamnă 

absenţa bolii, ci un mod de viaţă echilibrat. Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate din 

fragedă vârstă pentru a pătrunde cât mai adânc în modul de viaţă cotidian. 

 Grădiniţa şi ulterior şcoala reprezintă cadrul instituţionalizat propice educaţiei pentru sănătate. 

Aici se pot conştientiza aspecte legate de sănătate şi boală, se pot oferi cunoştinţe minime adecvate 

vârstei şi se pot forma deprinderi de viaţă sănătoasă. În urma desfăşurării acestor activităţi, copiii 

trebuie să ajungă să dezvolte aptitudini, să-şi însuşească valori care să-i abiliteze să facă alegeri 

concrete privind întreţinerea şi optimizarea stării de sănătate. 

 Lectoratele cu părinții au constituit un bun mijloc pentru a dezbate  care sunt cele mai folositoare 

obiceiuri pentru o viață sănătoasă, dar și cele mai puțin benefice. Cadrele medicale invitate au vorbit 

despre piramida alimentară, şi despre factorii care ne pot îmbolnăvi atunci când igiena nu este făcută 

aşa cum trebuie. Aceastea au tras şi un semnal de alarmă, mărturisind că, anual, numărul copiilor 

români supraponderali este în creştere. Este important ca părinţii să conştientizeze că aşa cum îşi cresc 

copiii de la vârste fragede, aşa îi vor avea şi pe parcursul adolescenţei lor. De aceea, este bine ca din 

alimentaţia acestora să nu lipsească fructele şi legumele proaspete, carnea slabă şi lactatele. Dulciurile 

ar putea fi făcute în casă, de mame, devenind astfel o alternativă mult mai sănătoasă decât cea pe care o 

găsim în magazine. 

Ce ştiu copiii despre tainele sănătăţii? Prin orele de educația pentru sănătate, vreau să obișnuiesc 

copiii de la cea mai fragedă vârstă cu un regim raţional de alimentaţie, să respecte regulile de igienă 
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personală, o alimentaţie corectă şi igienică pentru evitarea unor accidente, reguli folositoare pentru a 

avea şi a-şi menţine un corp curat şi sănătos într-un mediu adecvat  şi de ce nu, să-i determin să 

iubească sănătatea ca pe o Zână bună. 

Activități desfășurate la clasă: 

 ,,În natură le găsesc, / Pentru ceai le folosesc”. Plantele medicinale fac parte din Farmacia 

Verde a Naturii.  

 „Micii sanitari” -  Concurs de cunoștințe 

 Dezbateri/ Convorbiri - Curăţenia-mama sănătăţii, Microbii-duşmanii noştri, Minte sănătoasă 

în corp sănătos, Ce mâncăm, cum mâncăm? 

 Jocuri/ Dramatizări 

 Mere și lăptic în dar 

Activitate de voluntariat-Casa de tip familiar Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activităţi practice - Ştim să primim musafiri?, La ziua unui coleg, Aranjăm masa, Salată de 

fructe 

 ,,A învăţa copilul, de la vârsta cea mai fragedă să fie îngrijit, să respecte reguli de igienă 

personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a rezolva în cea mai mare 

parte problema esenţială a formării comportamentului igienic ” (G.A. Batchis). 
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O MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS 

Psiholog Carp Adriana,  Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi, județul Iași  

Prof. Cojocaru Corina-Gabriela ,Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi, județul Iași 

 

Stilul de viaţă sănătos se construieşte încă din copilărie, ca o condiţie necesară pentru o 

dezvoltare psihologică optimă în procesele comunicării intra şi interpersonale. Ideal pentru fiecare 

dintre noi e să ne simţim bine în propria piele şi  să ne simţim bine împreună cu alţii. Pentru realizarea 

acestor deziderate ca obiective de parcurs ar fi să fim capabili să oferim dragoste şi ajutor semenilor 

noştri, să ne gândim la interesele lor, să avem o bună relaţionare cu noi înşine şi cu ceilalţi, să avem 

încredere în propria persoană şi în celelalte persoane, să respectăm valorile şi demnitatea acestora, să 

acceptăm diferenţele interumane, să nu-i înşelăm pe ceilalţi, să simţim apartenenţa la un grup, să ne 

asumăm responsabilitatea deciziilor noastre.     

Stilul de viaţă sănătos vizează să putem îndeplini cerinţele vieţii, respectiv să ne rezolvăm 

problemele în mod constructiv, pe măsură ce apar, să ne modelăm propriul ambient atunci când se 

poate şi să ne adaptăm atunci când este nevoie, să ne facem planuri de viitor realiste, să ne bucurăm de 

experienţele şi ideile noi, să ne folosim capacităţile şi talentele, să fim mulţumiţi să depunem eforturi în 

ceea ce facem, să muncim cât mai bine pentru a realiza ce ne-am propus.     

Pentru a trăi sănătos ar fi indicat să urmăm anumite repere de conduită: 

1. NUTRIŢIA – să ne hrănim corpul cu alimente sănătoase, bogate în fibre şi substanţe nutritive, 

să ne îndreptăm, treptat, către o alimentaţie complet vegetariană, să ne ajutăm digestia dezobişnuindu-

ne să servim gustări între mese. 

2. EXERCIŢIUL FIZIC – să ne întărim organismul şi să ne sporim capacitatea de a ne bucura de 

viaţă, practicând zilnic exerciţii fizice active, de preferat în aer liber. Mersul pe jos este cel mai sigur 

şi unul dintre cele mai bune exerciţii fizice.  

3. APĂ – să ne înviorăm cu un duş fierbinte şi rece făcut dimineaţa, imediat după ce ne trezim, să 

ne clătim şi să ne înviorăm şi pe dinăuntru, bând şase-opt pahare de apă pe zi. 

4. SOARE – să dăm la o parte toate perdelele, să lăsăm soarele să pătrundă în casă, să ne ridicăm 

moralul şi astfel ziua să ne pară mai luminoasă şi surâzătoare, iar sănătatea noastră va avea de câştigat. 

5. TEMPERANŢĂ – să ducem o viaţă echilibrată, să punem deoparte timp pentru muncă, joacă, 

odihnă şi pasiuni, să investim în legăturile cu semenii şi în creşterea spirituală, să ne ferim organismul de 

substanţe periculoase, cum sunt alcoolul, tutunul, cafeina şi orice alt drog. 
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6. AER – să ne aerisim locuinţa în fiecare zi, să dormim într-o cameră bine aerisită, să ne 

administrăm corect oxigenul, respirând din când în când des şi adânc, să ne plimbăm în aer liber în 

fiecare zi. 

7. ODIHNĂ – să ne asigurăm şapte-opt ore de somn pe noapte, să ne culcăm suficient de devreme, 

pentru a ne trezi complet refăcuţi, să punem deoparte timp pentru a schimba ritmul vieţii, să frecventăm 

biserica, să mergem la un picnic cu familia, să învăţăm să lucrăm grădina, să ne cultivăm o pasiune, să 

ne petrecem în mod plăcut şi relaxant concediile şi vacanţele. 

8. ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU – să ne construim o viaţă plină de sens şi împliniri ce 

presupune creştere şi dezvoltare spirituală, să avem credinţa, dragostea şi încrederea drept călăuze pe 

drumul sinuos al vieţii. 

Apăsat de suferinţă şi ameninţat necontenit de perspectiva morţii, omul a căutat şi caută încă ceva 

care să-i dea siguranţă şi pace, sănătate şi viaţă. El simte permanent nevoia formării şi însuşirii unui mod 

de viaţă sanogen, din care să nu lipsească igiena sufletească şi spirituală. 

Omul evoluează, societatea însăşi e într-o permanentă schimbare… El face eforturi sporite spre a-şi 

îmbunătăţi nivelul şi calitatea vieţii. Întreprinde demersuri  semnificative pentru adoptarea, treptată, a 

unui stil de viaţă sănătos, încearcă să-şi protejeze sănătatea, bunul său cel mai de preţ, să aibă echilibru, 

măsură, consistenţă şi veridicitate în activităţile cotidiene.  Fiinţa umană conştientizează faptul că ea 

însăşi poate face mai mult pentru propria-i sănătate decât orice medic, spital sau program al ştiinţei 

medicale. Datele ştiinţifice arată că deciziile pe care le luăm determină în mare măsură sănătatea noastră, 

bolile de care suferim şi, deseori, chiar momentul când vom muri.  

Omul zilelor noastre trebuie să aibă educaţia adoptării unui stil de viaţă sănătos, să aibă o 

motivaţie bine definită a actelor sale, să dobândească deprinderi şi obiceiuri care-i protejează sănătatea, 

respectiv un mod de viaţă care promovează sănătatea.  

Fiecare dintre noi trebuie să înţeleagă în mod clar că modul în care ne trăim viaţa conduce la a 

ne bucura de bunăstare şi de o sănătate cât mai bună.  

„Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic!” 

 

Bibliografie: 
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MASA  ŞI EDUCAŢIA  COPILULUI 

 

Prof. Călugăroiu Maria-Viorica 

Școala Gimnazială Sîmburești, județul Olt 

   

Motto: ,,Singurii care găsesc ce caută în viață sunt cei care caută greşeli!” (Ed. Murphy) 

 

Comportarea copiilor acasă şi în familie este o problemă de care fiecare dintre părinții  

responsabili cu adevărat de copilul lui, este preocupat tot timpul, sigur, aceasta trebuie transformată în 

rutine. 

 Majoritatea părinților se simt înjosiţi când, la zile festive, în vizită, de față cu musafirii, sau în 

general cu străinii de familie, nu le place să se spună despre copilul lor că nu ştie să se comporte 

civilizat la masă. Dacă sorb cu zgomot din lingură, ori pătează fața de masă, dacă râd şi vorbesc cu gura 

plină, sau se strâmbă, sau lovesc tacâmurile, sau câte şi mai câte… Adulţii însoţitori ai micuţilor se 

enervează repede, încearcă să motiveze că acasă nu fac aşa…doar aici se răsfaţă…și imediat îi 

apostrofează pe copiii care nu prea pricep o iotă din ce li se întămplă acum! 

 În realitate, copilaşii nu sunt vinovaţi cu nimic, singurii pe care ar trebui să fim supăraţi suntem 

noi, părinții, care nu ştim la momentul potrivit, când suntem doar noi şi ei să-i învăţăm bunele maniere. 

Noua ni se cuvine să ne fie adresată dojana. Căci noi suntem cei care acasă le îngăduim o comportare 

mai neglijentă şi abia între străini ne amintim de anumite reguli. 

 Chiar şi noi procedăm de cele mai multe ori după aceeaşi reţetă. Acasă, între ai noştri, masa 

decurge cum se nimereşte, dar când sunt şi alţii de faţă, dorim să avem obiceiuri alese… Acestea nu  se 

pot fabrica doar pentru zile mari. Ele cer un antrenament îndelungat şi continuu, iar dacă adulţii nu 

reuşesc să-şi controleze unele gesturi, niciodată toate nu pot trece printr-un control conştient, apoi 

copiilor aşa ceva le este imposibil. Deci e în zadar să dăm vina numai pe răsfăţ. Cauza trebuie căutată 

numai în învăţ. 

În materie de stat la masă, învăţatul nu se face pe bază de lecţii sau morală, ci prin imitaţie. 

Putem fi siguri că așa cum mănâncă părinții vor mânca și copiii. Acelea dintre obiceiurile cele mai 

caracteristice ale părinților, vor fi imitate întocmai de către copiii lor. Niciun educator, nimeni și nimic 

nu va putea învinge puterea exemplului părintesc în această privinţă. Acum, desigur, unii părinţi se pot 

gândi: „În definitiv, ţinuta la masă este o chestiune mai specială, principal e să ne iasă copilul muncitor, 
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harnic, bun în gospodărie”. Dar de ce să punem așa problema, când, în primul rând, comportarea la 

masă este legată de o serie de aspecte ale sănătăţii: 

-spălatul mâinilor înainte de a mânca; 

-viteza de alimentare; 

-cantitatea de hrană consumată la o masă şi proporţia necesară de substanţe nutritive; 

-temperatura la care se consumă alimentele; 

-băutura –strict-INTERZISĂ-minorilor; 

-efectele conversaţiei sau lecturii şi în timpul mesei unii copii se pot îneca; 

În toate aceste probleme, adulţii trebuie inițiaţi, căci dacă ei cunosc regulile respective, vrând-

nevrând îşi vor învăţa apoi şi copiii să se comporte civilizat indiferent de ocazie. 

În al doilea rând, prin felul de a te purta la masă creezi celor din jur bună dispoziţie, sau 

dimpotrivă, îi deranjezi. Aici intră toate acele recomandări de felul: 

-cât mai puțin zgomot, de la mestecat și sorbit, până la mânuirea tacâmurilor şi la mişcarea scaunelor; 

-cât mai puţine strâmbături şi mofturi, o mâncare nedorită poate fi refuzată printr-un „mulțumesc, nu!”; 

-cât mai multă amabilitate - să umpli un pahar, să oferi coşul cu pâine, să ajuţi gospodina şi nu s-o 

trimiţi mereu după altceva, să nu aştepți întruna să fii servit, să contribui la strângerea mesei etc. 

Dar se fac multe greşeli, mai ales cu copiii de vârstă antepreşcolară. Ori li se dă până târziu să 

mănânce de către altcineva, ori sunt lăsaţi la întâmplare să ia orice fel de mâncare, la orice oră şi fără 

nicio supraveghere, pentru felul cum se comportă în ocazia respectivă. Evident, că persoanelor care se 

ocupă de copil le vine mai la îndemână aşa… Copilului însă îi dăunează, fiindcă formarea unei 

comportări corecte la masă, începută de timpuriu, reprezintă un mijloc important de educaţie şi de 

obişnuire a copilului  cu o atitudine disciplinată. 

Legat de disciplină şi de efectul educativ mai larg al unei comportări frumoase şi corecte la 

masă, trebuie să cunoaştem că aici se învaţă unele reguli de politeţe, prin imitaţie. 

Acel „te rog” când doreşti ceva ce nu-ţi poţi lua singur şi acel „mulțumesc” după ce ai fost servit, sunt 

două cuvinte magice cu care copilul trebuie obişnuit imediat ce poate să le rostească, pe care le va 

folosi, fiind lăudat, încurajat întotdeauna, va fi deprins să  respecte alături de toţi cei care îl înconjoară 

aceeaşi regulă,  nu să arate că este manierat doar în ocazii deosebite! 

Bunicii noștri niciodată nu ne apostrofau cu insulte, dar cuvintele lor pline de învăţătură şi cât 

de simple erau de reţinut, ne făceau să lăsăm capul în jos ruşinaţi, când auzeam un proverb de felul:  

„Lăcomia strică omenia” sau: „Fă-ţi bucătura cât îţi ia gura”. 

 Ca și când nu ar fi prea puţine greşelile datorate vârstei fragile şi lipsei de experienţă, îi 

încurajăm pe copii să fie lacomi, să mănânce cât mai mult, să-și facă chiar provizii, cu toate că nu le 
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sunt necesare. Câţi copii nu se reped să ia din faţa altuia prăjitura, când sunt serviţi pe un platou, cu 

intenţia ca cele din dreptul lor să le rămână tot lor! 

Cicero îi învăţa pe oameni că: „Lăcomia  este apetitul incontrolabil şi nesăţios pentru mai mult 

decât ai nevoie” şi „dacă vreţi să nu mai fie, înlăturaţi pe cel care a zămislit-o: luxul”. 

Să valorificăm, aşadar sfaturile bunicilor date nepoţeilor, căci din vorbele înţelepte se va ridica 

ce aşteptăm cu toţii: omul de omenie, orişiunde s-ar afla. 

 Servitul mesei ar trebui să fie și ca o recompensă pentru cei care ajută în gospodărie, folosind 

pentru cei leneşi proverbe ca: „La plăcinte înainte, la război înapoi!”, „Cine nu lucrează, nu se 

ospătează”. 

 

Bibliografie: 

Dumitrana, Magdalena - Psihopedagogia copilului, Editura Reprograf, Craiova, 2006 

Gavra, Rodica - Totul … pentru copil,  Editura Diana, Piteşti, 2008 

Gaius, Niger - Doctorul, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, București,1951 

Herivan, Mircea - Educaţia la timpul viitor, Editura „Albatros”, București, 1976 

Sârbu, Panait  - Să stăm puţin de vorbă, Editura Medicală, Bucureşti, 1966 

Paschia, Gheorghe - Dicţionar al bunei cuviinţe, Editura „Albatros”, 1972 

 

 

GASTRONOMIA UCIGAŞĂ 

 

Prof. Chiscop Daniela-Ecaterina  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, județul Constanţa  

 

Alimentele pot fi considerate factori ai mediului ambiant cu care omul contractează strânse relaţii în 

tot cursul existenţei sale. Ele furnizează organismului substanţele nutritive de care acesta are nevoie 

pentru aş-i gurarea energiei indispensabile proceselor vitale. O alimentaţie corectă presupune însă 

îndeplinirea şi a unor condiţii esenţiale: produsele consummate să fie lipsite de agenţi nocivi sau aceştia 

să se găsească sub limite dăunătoare. Substanţele nocive din alimente pot proveni din surse şi cauze 

multiple:  

- constituienți naturali ai unor alimente cum sunt toxinele ciupercilor otrăvitoare, amigdalina din 

sâmburii unor fructe, solanina din cartofii încolţiţi, avidina din albuşul crud etc.;  
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- substanţe formate în alimente prin degradarea substanţelor nutritive sub influența enzimelor 

proprii şi mai ales a microorganismelor de alterare şi prin prelucrarea industrială sau culinară 

incorectă; 

- toxine sintetizate de unele mucegaiuri şi bacterii; 

- substanţe ajunse în alimentaţie ca poluanţi chimici; 

- adjuvanţi alimentari nepermişi sau utilizarea exagerată a celor permişi, cum ar fi: conservanţi 

coloranţi, aromatizanţi etc. 

Culoarea hranei este şi ea deosebit de importantă, fapt subliniat şi de zicala populară ,,a mânca cu 

ochii”. 

Există numeroase motive pentru care sunt folosiţi coloranţii în alimentaţie: 

- compensează pierderea culorii naturale, datorată proceselor fizice; 

- corectează variaţia naturală a culorii; 

- asigură o culoare produselor lipsite în mod natural de ea; 

- anumite produse necesită un aspect atractiv (dulciurile); 

- protejează aromele şi vitaminele de pericolul degradării la lumina solară; 

- ajută la obţinerea unei mari varietăţi de produse. 

Aditivii coloranţi pot fi: naturali şi artificiali. 

Odată ajunşi în organism, aceşti coloranţi pătrund în circulaţia sanguină şi se acumulează în ficat. 

În urma consumului în cantităţi mari a produselor bogate în coloranţi, pot apărea următoarele 

afecţiuni: dureri de cap, urticarie inflamarea pleoapelor buzelor, a limbii sau mâinilor, astm, eczemă, 

indigestie, greaţă etc. 

Alimentele care conţin coloranţi sunt: sucurile, dulciurile, guma de mestecat, jeleurile, gemurile, 

îngheţata, ciocolata, salamul, biscuiţii, untul, pizza, pâinea, supa instant, sosurile, maioneza, budinci.  

Cei mai periculoşi aditivi alimentari, care pot fi detectaţi pe ambalajele produselor alimentare: 

 

COLORANŢI (E 100 - E 181)  

 E 102 Tartrazina are culoarea galbenă şi se foloseşte la băuturile colorate, dulciuri, gemuri, 
produse din cereal, snacks, supe instant. 

 E 104 Galbenul de hidrochinonă este de 
culoare galbenă şi este folosit la rujuri, produse 

de îngrijirea părului, apa de colonie şi într-o 

gamă largă de medicamente. 
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 E 110 Galben-portocaliu S este folosit la cereale şi produse de brutărie, dulciuri, băuturi, 
snacks. 

 E 123 Amarant, colorant roșu-purpuriu derivat din planta cu acelaşi nume, utilizat la prăjituri, 
umpluturi cu gust de fructe, jeleuri, poate provoca astm, eczema. 

 E 155 Maro Ciocolatiu HT provenit din gudron de huilă, folosită la cremele de ciocolată 

CONSERVANŢI (E 200 – E 290) 

 E 200 Acidul scorbic se poate obţine fie din fructe de pădure, fie sintetic, poate provoca iritaţii 
ale pielii 

 E 210 Acidul benzoic se foloseşte la băuturi alcoolice, produse de patiserie, brânzeturi, guma de 
mestecat, condimente, produse lactate îngheţate etc. 

 E 220 Dioxidul de sulf derivat din gudron de huilă sau din arderea sulfului şi este folosit la bere, 
băuturi răcoritoare, fructe uscate, vin, oţetul şi produsele din cartofi ca şi conservant  

 E 249 Nitritul de sodiu este un fixator de culoare şi conservant pentru carne, potenţial 
cancerigen 

ACIZI, ANTIOXIDANŢI, SĂRURI MINERALE (E 296 – E 385) 

 E 320 Butilad hidroxi-anisol este un derivat din ţiţei care întârzie alterarea datorită oxidării, şi 
se foloseşte în uleiuri comestibile, gumă de mestecat, margarină, arahide, produse instant din 
cartofi, ambalaje alimentare din polietilenă. 

 

Bibliografie:  
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O ALIMENTAȚIE ECHILIBRATĂ 

Prof. Cioroianu Iulian-Marian 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, județul Constanța 

 

Vechea zicală conform căreia: “Suntem ceea ce mâncăm” este în mare parte adevărată. Corpul 

omenesc este alcătuit din celule aranjate ca și cărămizile într-o construcție. Celulele au nevoie de 

substanțe nutritive pentru a crește și a se înmulți, iar aceste substanțe sunt preluate din mâncare. 

Alimentele pe care le consumăm conțin diverse substanțe nutritive, fiecare îndeplinind o 

anumită funcție în organism. Unele construiesc și repară țesuturi – care sunt componentele 

organismelor noastre, cum ar fi oasele, mușchii, piele, părul, dinții și unghiile. Altele furnizează energie 

sau elimină toxinele care, dacă nu ar fi eliminate, ar fi  un pericol pentru organism. Deci e important să 
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consumăm o varietate de alimente care împreună să conțină cantitatea potrivită din fiecare substanță 

nutritivă. Dacă un aliment este consumat în exces, iar altul nu este consumat îndeajuns, unele funcții 

ale corpului vor fi afectate, reflectându-se în starea generală a sănătății.   

Alimentația și individul 

Problema în stabilirea alimentației echilibrate, este că, deși se poate fixa 

un model de bază, acesta trebuie întotdeauna  să fie adaptată nevoilor 

fiecărui  individ în parte. Vârsta, modul de viață, chiar și clima, pot 

influența  echilibrul de substanțe nutritive necesare fiecărei  persoane în 

orice moment. Foarte important, însă, este întotdeauna să consumăm  

întotdeauna  alimente bune, bogate în substanțe nutritive, pentru a rămâne 

sănătoși, mai ales în timpul adolescenței, când organismul este în curs de 

creștere și dezvoltare.   

Proteinele 

Principalele substanțe nutritive ce se află în alimentele pe care le 

consumăm sunt proteinele, carbohidanții, grăsimile, vitaminele, 

mineralele, apa și fibrele. 

Organismul unei persoane sănătoase, care nu este supraponderala, 

conține 17% proteine. Doar apa este cea care ocupă un procent mai 

ridicat în organism. Proteinele sunt răspândite în muschi, oase și 

cartilagii, piele, lichide ale corpului și în toate organele interne, cum ar 

fi inima, ficatul, rinichii și creierul. 

Proteinele pot fi descrise ca substanțe nutritive constitutive ale organismului. În procesul de 

digestie proteinele din alimente sunt transformate în aminoacizi. Organismul apoi separă și folosește 

aminoacizii în diferite scopuri. O parte vor fi folosiți pentru creșterea și producerea de noi proteine 

necesare organismului, o altă parte vor fi folosiți la refacerea țesuturilor din corp, iar restul vor fi 

transformați în hormoni, anticorpi și enzime.  

Proteinele se găsesc  în carne, peste, ouă, lapte și alte produse lactate, precum și în semințele de 

plante: nuci, boabe de fasole, mazăre și cereale. Deoarece oamenii aparțin regnului animal, proteinele 

provenite din surse animale – ouă, lapte, carne de pui și pește – pot fi asimilate mai rapid decât cele din 

surse vegetale, așa încât  este foarte important ca vegetarienii întotdeauna să-și obțină necesarul de 

proteine din semințe de soia, nuci, făină de grâu, semințe de bumbac, deoarece acestea contin proteine 

din clase superioare. 
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Deși proteinele însumează un procentaj ridicat din compozitia organismului, nu rezultă că 

trebuie întotdeauna formeze cea mai mare parte a alimentației. Din punct de vedere procentual, o 

alimentație echilibrată ar trebui întotdeauna să conțină 15-20% alimente bogate în proteine. Deoarece 

procentajele sunt greu de estimat în acest fel, este mai usor întotdeauna să exprimam consumul zilnic 

necesar în grame. Un adolescent are nevoie  de aprox. 70-100 mg proteine pe zi, iar o femeie adultă 30 

g proteine pe zi.  

Carbohidrații 

Carbohidrații reprezintă o sursă de energie furnizată de mâncare. Exista 2 tipuri de 

carbohidrați degradabili – amidonul și zahăr – care se găsesc în aproape toate 

alimentele naturale, cum ar fi cerealele, fructele, legumele, laptele. Astfel, 

carbohidrații formează probabil cea mai mare parte a unei alimentații zilnice. 

Plantele depozitează amidonul ca pe niște rezerve proprii de hrană, deci semințele și 

cerealele, ca grâul, porumbul sau orezul, mazărea și cartofii, sunt surse bune de 

amidon. Pâinea și pastele, alimente bogate în carbohidrați, sunt produse obținute din 

cereale.  

Zahărul, deși are o valoare nutritivă redusă, este un element necesar 

organismului. Zahărul “arde” împreună cu grăsimea, pentru a produce energie. 

Problema alimentară apare deoarece termenul “zahăr” este asociat cu zahăr alb, 

fololosit pentru îndulcirea băuturilor, prăjiturilor, biscuiților, budincilor și a altor 

produse. Acest tip de zahăr este rafinat, iar în timpul procesului de rafinare își pierde aproape toată 

valoarea nutritivă. De aceea specialiștii recomandă ca acest zahăr întotdeauna să fie consumat cât mai 

rar posibil. 

Grăsimile  

Ca și carbohidrații, grăsimile sunt o sursă de energie și, în general, furnizarea energiei este mai 

constantă. În plus, o dată supuse procesului de digestie, o anumită cantitate de grăsime va fi depozitată 

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

fi rinichii, inima și ficatul. Aceste depozite apără organismul împotriva frigului și protejează oasele și 

organele interne împotriva rănilor. Contrar unor teorii la modă, o anumită cantitate de grăsime ce 

învăluie organismul este esentială pentru păstrarea sănătății.  

Aproape toate alimentele conțin grăsimi, cu excepția fructelor și legumelor. Produsele animale 

– carne, untură, produse lactate – conțin așa-numitele grăsimi saturate. 
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Vitaminele și mineralele 

Vitaminele și mineralele sunt componenete vitale ale unei alimentații echilibrate, dar se deosebesc de 

substanțe nutritive, iar funcția lor este și ea puțin diferită. Vitaminele și mineralele se găsesc  în 

alimente care sunt surse principale de proteine, carbohidranți și grăsimi. 

Un consum echilibrat de proteine, grăsimi și carbohidrați, provenit în cea 

mai mare parte din alimente naturale, conține în general toate vitaminele 

și mineralele necesare sănătății zilnice. Vitaminele și mineralele sunt 

distruse prin rafinare și procesare, dar și prin gătit; de aceea este necesar 

consumul zilnic de fructe și legume crude. 

Fibrele    

Fibrele sunt elemente importante ale unei alimentații echilibrate, 

deoarece contribuie la eliminarea matrialelor nefolositoare din organism. 

Acestea măresc volumul de mâncare consumată, încetinind trecerea 

întotdeauna  prin intestin și lăsând substanțelor nutritive timp pentru a fi 

extrase și absorbite. 

Fibrele provin din țesutul structural al plantelor, cunoscut ca celuloza, deci se găsesc doar în legume. În 

urma rafinării cerealelor, celuloza - sau fibra de alimentare – este adesea înlaturată. Principalele surse 

de fibre sunt făina integrală, din care se pot obține pâine sau paste, cerealele integrale pentru micul 

dejun, orezul brun etc. 

Fluide esențiale 

Apa nu este o substanță nutritivă: nu are valoare energetică și totuși are un factor important al 

alimentației echilibrate. Intr-adevăr, avem nevoie de mai multa apă decât  de orice altă substanță 

nutritivă. 

Apa este necesară pentru menținerea compoziției corpului și pentru circulația  

substanțelor nutritive în organism, însă este importantă și din alt motiv. În urma 

reacțiilor chimice din organism care transformă alimentele în energie, grăsime 

sau țesut nou, rezultă și materiale nefolositoare. Aceste toxine trebuie eliminate 

din organism, altfel devin periculoase, și ele sunt eliminate prin apă, fie sub 

forma de transpirație, fie prin urină. Oamenii trebuie întotdeauna să consume 

aproximativ 3 litri de apă pe zi. Aceasta depășește cu mult cantitatea de apă 

conținută în băuturi – ceai, cafea, etc. – însă multe alimente conțin o anumită 
CONSUMĂ APĂ CEL PUȚIN DOI LITRI PE ZI 
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cantitate de apă, deci apa este preluată și din alimente.    

Nu există rețete perfecte prin care cineva să-și poată asigura o alimentație perfectă, dar, ținând cont 

de aceste recomandări, dar și de alți factori (de exemplu: eliminarea stresului zilnic, practicarea 

sportului cel puțin ½ ore pe zi), oricine își poate asigura o minimă alimentație echilibrată. 
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SĂNĂTATE=EXERCIȚII FIZICE, DIETE SĂNĂTOASE 

 

Prof. Ciurescu Mariana Cristina   

Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia” Pitești,  judeţul Argeș 

 

  Auzim foarte multe recomandări despre adoptarea unui stil de viață sănătos, dar ce înseamnă 

acesta? În general, o persoană sănătoasă nu fumează, are o greutate adecvată și sănătoasă, mănâncă 

sănătos și face exerciții. Sună simplu, nu-i așa? Secretul unui stil de viață sănătos este realizarea unor 

mici schimbări, parcurgerea mai multor pași, adăugarea fructelor la cereale, un pahar în plus cu apă, 

acestea sunt doar câteva metode prin care puteți începe să trăiți sănătos, fără a face schimbări drastice. 

Exercițiile fizice: una dintre cele mai mari probleme ale omenirii din zilele noastre este lipsa 

activității. Știm că este bună pentru noi, dar o evităm ca pe ciumă, ori fiindcă ne-am învățat cu 

sedentarismul, ori pentru că ne este frică că exercițiile vor fi mult prea grele pentru a le acorda din 

timpul nostru. Adevărul este că mișcarea este mișcare și cu cât faci mai multă, cu atât devii mai 

sănătos. Chiar și activitățile moderate, precum treburile casnice, grădinăritul și mersul pe jos vor face 

să se simtă diferența. 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

85 

 

       Adăugând doar puțină mișcare în viața voastră, puteți: 

 reduce riscul bolilor de inimă, atacurilor de cord și diabetului; 

 îmbunătăți stabilitatea articulațiilor; 

 crește și îmbunătăți raza de mișcare; 

 ajută la menținerea flexibilitătii, pe măsură ce îmbătrâniți; 

 menține masa osoasă; 

 preveni osteoporoza și fracturile; 

 îmbunătăți starea de spirit și reduce simptomele anxietății și depresiile; 

 crește încrederea în sine; 

 îmbunătăți memoria, în cazul persoanelor în vârstă; 

 reduce stresul. 

Deci, chiar dacă optați pentru schimbările minore și o pierdere a greutății modestă, tot veți vedea că 

beneficiile sunt la fel de bune. Un studiu desfășurat de cercetătorii americani a demonstrat că doar 10% 

din reducerea greutății a ajutat pacienții obezi să reducă tensiunea arterială, colesterolul și să mărească 

longevitatea. 

Metode simple de a face mișcare   

       Puteți începe procesul de reducere a greutății prin adăugarea unei cantități mici de activitate la 

rutina zilnică. Dacă nu sunteți gata pentru un program structurat, începeți cu porții mici. Fiecare 

bucățică este importantă și influențează arderea caloriilor. 

1.Închideți televizorul. O dată pe săptamână închideți televizorul și faceti ceva de natură fizică, 

împreună cu familia. Jucați un joc, faceți o plimbare, aproape orice ar însemna să fiți mai activi și mai 

mult decât statul în fotoliu. 

2.Mergeți pe jos mai mult. Căutați trasee scurte, pe care să ajungeți, mergând pe jos, acasă. Când 

mergeți să ridicați poșta, faceți și o tură de bloc sau scoateți câinele la o plimbare suplimentară. 

3.Treburile casnice. Faceți pârtie și curățați zăpada, lucrați în grădină, strângeți frunzele, curățați 

florile…astfel de activități nu sunt exerciții extenuante, dar vă mențin în mișcare, în timp ce vă puneți 

și casa în ordine. 

4.Mergeți în timp ce vorbiți. Când vorbiți la telefon, mergeți sau faceți curat. Această metodă este 

foarte bună pentru a vă păstra în mișcare, în timp ce faceți ceva util sau plăcut; 

5.Fiți conștienți. Faceți o listă cu toate activitățile fizice pe care le faceți într-o zi normală. Dacă 

descoperiți că marea parte  timpului o petreceți stând jos, faceți altă lista cu toate căile prin care v-ați 
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putea mișca mai mult: ridicarea din oră în oră pentru a vă întinde sau pentru a merge puțin, urcați 

treptele de la birou etc. 

      O dietă sănătoasă: o dietă sănătoasă este o altă parte a unui stil de viață sănătos, vă îmbunătățește 

și sănătatea și calitatea vieții pe măsură ce înaintați în vârstă. Trebuie să determinați de câte calorii 

aveți nevoie și pe ce grupe de alimente trebuie să vă concentrați. Dacă vă interesează schimbările mici, 

aruncați o privire la metodele simple pe care le-am meționat mai jos: 

 Mâncați mai multe fructe. Adăugați-le la cereale, salate sau chiar la meniul pentru cină; 

 Introduceți mai multe legume. Adăugați-le cum puteți: o roșie într-un sandwish, ardei pe pizza 

sau mai multe legume în sosul pentru paste. Țineți-le tăiate dinainte sau la conservă sau 

congelate, pentru a pregăti rapid gustările; 

 Schimbați sosul de la salată. Dacă aveți un sos cu grăsimi, treceți pe ceva mai ușor și automat, 

veți consuma mai puține calorii; 

 Mâncați produse lactate semi-degresate sau fără grăsime;  

 Faceți câteva substituiri. Uitați-vă prin dulapuri și frigider și alegeți 3 alimente pe care le 

consumați zilnic. Notați conținutul nutrițional și, data viitoare când sunteți la cumpărături, 

căutați înlocuitori cu calorii mai puține, doar pentru cele 3 produse alese. 

         Crearea unui stil de viață sănătos nu înseamnă schimbări drastice. De fapt, schimbările majore 

duc aproape întotdeuna la eșecuri.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR NONFORMALE ÎN PROMOVAREA 

UNUI  STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Cocuți  Lăcrămioara 

Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani, județul Botoșani 

 

Motto: „Copiii sunt ce mai valoroasă resursă a lumii și totodată cea mai valoroasă resursă a ei  

                pentru viitor”.   ( J.F. Kennedy) 

         

       Educația nonformală pentru mediu la nivelul școlii este una dintre principalele direcții de 

promovare a cunoștințelor corecte referitoare la diferite aspecte ale protecției și de formare a 

atitudinilor și deprinderilor  unui comportament responsabil și sănătos. În condiţiile în care tinerii de 

astăzi tind să fie mai bolnavi decât părinţii lor, când sedentarismul și obezitatea  fac parte din 

problematica lumii contemporane, educaţia nonformală pentru mediu este un instrument eficient în 

păstrarea şi promovarea unui mediu curat și sănătos. Prin acest tip modern de instruire se elimină 

stresul notelor și temele obligatorii, activitățile sunt motivante, iar metodele interactive și diversificate 

conduc la obținerea de cunoștințe și aptitudini noi, cu accentul pus pe învățarea practică. 

        Prin participarea școlii noastre la diferite programe și proiecte naționale și internaționale, la 

concursuri județene de protecție a mediului și a sănătății personale,  am avut ocazia să abordăm teme 

diverse, în cadrul cărora am realizat activități specifice educației nonformale pentru promovarea 

sănătăţii fizice, mentale şi emoţionale a elevilor și conștientizarea importanței unui comportament civic 

și rațional față de mediu. 

       Principalele obiective pentru realizarea activităților noastre au fost: 

-dezvoltarea unui comportament cotidian sănătos prin: alegerea unei alimentații sănătoase, o viață 

activă și ordonată, verificarea medicală periodică și evitarea alcoolului, tutunului, drogurilor, dar și a  

medicamentelor luate în exces; 
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- promovarea exemplelor de bune practici în formarea unor comportamente responsabile privind  

evitarea risipei de hrană, apă, energie; 

-sensibilizarea și educarea populației școlare pentru prevenirea implicării în experiențe care pot avea ca 

efect formarea unui stil de viață patogen, periculos pentru sănătatea personală; 

-formarea unor deprinderi corecte și sănătoase privind regimul de muncă, de odihnă și de petrecere a 

timpului liber; 

-dezvoltarea unui simţ al responsabilității individuale și comunitare în raport cu mediul - principalul 

furnizor de resurse naturale necesare vieții și activităților cotidiene. 

           Cu dăruire și pasiune, cadrele didactice din școala noastră s-au implicat activ în organizarea  de 

activităţi reprezentative. Amintim câteva dintre activitățile deosebite având ca numitor comun 

obiectivele menţionate anterior: 

-vizite la fabricile de pâine, la fabricile de produse lactate, în sere, în livezi - vizite utile mai ales pentru 

copiii din mediul urban; 

-campanii tematice de conștientizare a comunității locale care au constat din realizarea de către elevi a 

unor pliante, foi volante cu informații, mesaje, reguli, sfaturi și distribuirea acestora locuitorilor din 

oraș pentru marcarea zilelor importante din Calendarul Ecologic Internațional: ,,O zi fără mașină în 

orașul meu”-Săptămâna mobilității europene,  Ziua Mondială a Alimentației, Ziua Mondială a 

Sănătății, Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, Ziua Internațională a Apei, Ziua 

Pământului, Ziua Mondială a Mediului ș.a. 

-activități de voluntariat, precum: activități de colectare de legume, fructe şi alimente de bază și 

donarea acestora, copiilor cu situație materială precară dar și activități de ecologizare pentru păstrarea 

unui mediu curat și sănătos în cartierul școlii și în pădurile din imediata apropiere a orașului nostru; 

-concursuri culinare Master Chef, în cadrul cărora copiii au fost încurajaţi să gătească mâncăruri 

simple, rapide şi sănătoase; 

-expoziţii de afişe şi postere tematice; 

-minitârguri cu preparate bio tradiționale realizate de elevi; 

-expoziții- concurs cu jucării nostime din legume și fructe; 

-aplicarea unor chestionare referitoare la obiceiurile alimentare ale elevilor (pe clase) și apoi realizarea 

unor ppt-uri cu concluziile respective; 

-redactarea  unor articole în revista școlii și pe blogul școlii vizând  conştientizarea copiilor faţă de 

importanţa unui stil de viață sănătos. 
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        Foarte așteptate de elevi sunt întrecerile sportive, drumețiile, excursiile, aplicațiile practice sau  

jocurile în aer liber în vederea  îmbunătățirii sistemului imunitar, obținerii unui confort intelectual și a 

unei stări de bine.  

         Permanent am avut în vedere legătura dintre mediul în care trăim și activitățile zilnice. Lucrurile 

mărunte pe care le pierdem din vedere: depozitarea deșeurilor în spații amenajate, mersul pe jos sau 

folosind mijloacele de transport în comun, reciclarea, colectarea diferențiată a deșeurilor, plantarea de 

copaci, păstrarea curățeniei în școală, acasă, în oraș, etc., pot preveni efectele unui mediu nociv asuprea 

sănătății noastre. 

        Pentru un mediu curat și sănătos este nevoie de o acțiune unitară a tuturor factorilor implicați, iar 

noi suntem primii care putem da startul spre o societate în care mediul înconjurător să devină un factor 

cu efecte benefice asupra sănătății.  

       Multe din acțiunile realizate le-am popularizat în revista școlii, pe blogul școlii, pe site-ul CCDG, 

în presa locală, dar și prin realizarea unor schimburi de experiență cu alte școli din oraș sau județ. 

Activitățile desfășurate au avut un impact pozitiv asupra elevilor prin formarea şi dezvoltarea simţului 

responsabilităţii faţă de menţinerea sănătăţii propriului organism, a sănătății celor din jur dar și a 

respectului  pentru mediu iar părinții  sunt mult mai atenți la  dezvoltarea fizică și mentală a copiilor. 

      De asemenea, elevii răspund bine la toate activităţile care presupun distracţie, creativitate, 

spontaneitate, implicare activă, lucru în echipă şi ieşire din ritmul cotidian, Totodată, se bucură mult de 

activităţile nonformale deoarece sunt încurajați să fie optimiști și să adopte o atitudine pozitivă. 

Acţiunile educative sunt flexibile, şi vin în întîmpinarea diferitor interese, particular pentru fiecare 

persoană, iar efectele educaţiei nonformale sunt de durată mai lungă, fiindcă informaţiile sunt reținute 

fără stres şi prin metode plăcute și atractive pentru elevi. 
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APA-IZVORUL VIEŢII ŞI AL SĂNĂTĂŢII 

 

Prof. Condrea Monica, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța, județul Constanța 

Prof. Negricea Monica, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța, județul Constanța 

Apa este cel mai important aliment. Apa este viaţă. Reprezintă o componentă fundamentală a 

organismului uman, fiind o substanţă absolut indispensabilă vieţii, indiferent de forma acesteia. Dacă 

ne gândim că omul poate răbda de foame 2-3 săptămâni, dar de sete doar 3-5 zile şi că ȋn ȋndelungata sa 

istorie de zeci de mii de ani a avut multe şi continue probleme cu apa de băut, ne dăm seama de 

importanţa acestui compus esenţial vieţii si calităţii acesteia. Sursele de apă atrag toate formele de viaţă 

şi nu ȋntâmplător aşezările omeneşti şi civilizaţiile au ȋnflorit ȋn jurul unor râuri, lacuri sau mări. 

De fapt, 75% din suprafaţa planetei noastre este alcătuită din apă, dar din păcate doar 1% se 

poate utiliza ca apă potabilă. În acelaşi timp, această cantitate este ȋn permanentă scădere. Se poate 

constata o criză a apei dacă luăm ȋn considerare că ȋn lume mor zilnic 35000 oameni, dintre care 5000 

sunt copii, datorită lipsei de apă potabilă sau din cauza poluării ei. 

Trebuie să ţinem cont că apa de pe glob a rămas ȋn aceeaşi cantitate de la crearea lumii. Prin 

evaporare, sub formă de vapori, apa ajunge ȋn atmosferă unde se condensează şi se reȋntoarce pe 

pământ sub formă de ploaie. Este circuitul apei ȋn natură… Dar există tone de impurităţi ȋn atmosferă, 

pe care ploaia le antrenează şi le aduce pe pământ. Putem spune că poluarea  aerului o regăsim ȋn apă. 

Cele mai puternice poluări au loc ȋn zonele industriale, ȋn cele ȋn care funcţionează complexe 

zootehnice şi ȋn preajma suprafeţelor pe care sunt depozitate ȋngrăşăminte chimice sau pesticidele 

ȋntrebuinţate ȋn agricultură. Apele de suprafaţă (râuri, lacuri) primesc o mare cantitate de ape reziduale 

care conţin poluanţi biologici şi chimici (organici și anorganici). Acestea ajung şi ȋn solul din jurul 

lacurilor sau din lungul râurilor influenţând şi mediul din zonă. Apele subterane, trecând prin sol se 

purifică doar parţial de poluanţi, iar filtrarea industrială reţine doar o parte din compuşii nocivi din 

organism. Nici fierberea apei nu reprezintă o metodă de a elimina poluanţii: se distrug doar o mică 

parte din bacterii; apa se evaporă şi poluanţii chimici se concentrează. Prin clorinarea apei se obţine o 

dezinfectare a ei, dar poluanţii chimici rămân, iar clorul dăunează sănătăţii. Nu poate fi omis faptul că 

ȋn apa potabilă pot ajunge şi poluanţi din conducte, dacă ţinem seama că ele pot fi din plumb, clorură 

de vinil, sau alte materiale cu proprietăţi cancerigene. Apa are o deosebită importanţă pentru 

organismul uman, reprezentând mediul ȋn care se desfășoară toate procesele biologice. Este un compus 

indispensabil vieţii, pierderea a 10% din apa organismului ducând la moartea acestuia. Importanţa apei 

pentru organism rezultă şi din proporţia mare pe care o deţine: aproximativ 70-75% din greutatea totală 
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a unei persoane adulte, iar la nou-născuţi poate ajunge până la 80%. Procentul cel mai mare de apă se 

află ȋn sânge, creier, muşchi, rinichi si plămâni (75-80%). Ţesuturile osos, cartilaginos şi adipos conţin 

ȋntre 20-30% apă. În organism apa ȋndeplineşte mai multe funcţii: participă la digestia alimentelor; 

dizolvă substanţele nutritive pe care organismul le primeşte prin hrană, le transportă la celule unde sunt 

metabolizate, apoi transportă resturile la organele de eliminare: rinichi, intestin gros, piele, plămâni; 

menţine constantă temperatura corpului; participă la metabolizarea şi eliminarea toxinelor; ȋntreţine 

funcţionarea normală a inimii şi circulaţia sângelui; asigură funcţionarea ţesuturilor: muscular, cerebral, 

precum şi a sistemelor: osos şi nervos. 

Pentru menţinerea funcţiilor vitale, precum şi a sănătăţii un om trebuie să consume zilnic 2-3 

litri de apă ȋn funcţie de activităţile fizice şi condiţiile climatice. Anual el introduce ȋn organism 

aproximativ 1000 litri de apă sau aproximativ 60000 litri ȋntr-o perioadă medie de viaţă. Iată de ce apa 

e importantă atât prin cantitate, dar şi prin calitatea ei. Pentru a evita pătrunderea ȋn organism, odată cu 

această cantitate de apă  a unor compuşi dăunători sănătăţii omului este absolut necesar ca apa potabilă 

să fie pură. Această cerinţă este calea spre o sănătate bună. 

Se poate aminti că Hipocrat menţiona influenţa apei asupra sănătăţii şi recomanda fierberea apei 

pentru a opri extinderea unor boli contagioase. Savantul francez L. Pasteur menţiona că 90% din boli 

sunt provocate direct de apa potabilă necorespunzătoare. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a 

inclus apa ȋn cei 12 indicatori de bază ai stării de sănătate şi conform statisticilor comunicate, ȋn prezent 

80% din bolile contemporane sunt ȋn legătură directă cu apa. 

Celula umană preia substanţele minerale de care are nevoie din alimente. Aceste substanţe sunt 

compuşi anorganici preluaţi din sol de către plante şi utilizaţi de acestea ȋn procesul de fotosinteză 

pentru formarea substanţelor nutritive ce hrănesc omul. Doar astfel de minerale pot fi asimilate de 

organism. Mineralele din apă nu prezintă importanţă fiziologică şi ȋn funcţie de predispoziţia 

organismului se depun ȋn rinichi, ȋn vezica biliară, ȋn ţesutul cerebral etc. La persoanele care consumă 

multe grăsimi, calciul şi magneziul se pot lega cu acestea şi se depun pe pereţii vaselor de sânge 

conducând la aterioscleroză şi ȋngustarea vaselor. Consecinţele sunt: creşterea tensiunii arteriale şi 

complicaţiile cardiace, pulmonare  sau  cerebrale. 

Apele minerale intră ȋn categoria apelor balneoclimaterice; au o utilizare specială şi o anumită 

destinaţie ȋn funcţie de afecţiunea pentru care sunt recomandate. O astfel de utilizare preȋntâmpină 

eventualele procese biochimice nedorite ȋn organism. Multe persoane folosesc drept apă de băut, apa 

minerală. Rar se poate găsi apă plată naturală. Apele minerale nu sunt un ȋnlocuitor al apei de băut. 

Medicii recomandă să se bea cel mult 200 ml pe zi, iar ȋn fiecare zi să se consume un alt tip de apă 

minerală cu compoziţie minerală diferită. 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

92 

 

Apa este un excelent diluant al substanţelor organice şi anorganice (este cel mai bun solvent de 

pe Pământ). Fără apă substanţele reziduale din organism ne-ar intoxica, căci n-ar mai putea fi eliminate. 

Apa ajută la eliminarea toxinelor așa ȋncât influenţează creşterea rezistenţei organismului, echilibrând 

şi optimizând funcţiile sale. Detoxifierea ajută ficatul, filtrarea substanţelor fiind usurată, realizându-se 

o protecţie mai mare a lui şi ȋnlăturându-se oboseala. Puritatea apei pe care o bem are impact asupra 

energiei şi puterii noastre. De câte ori pătrunde ȋn organism o substanţa toxică (inclusiv clorul) trebuie 

să ne folosim o parte din energie pentru a reduce şi a repara pagubele provocate de acest element. 

De fiecare dată când expirăm, clipim sau facem orice altă mişcare folosim o parte din apa 

disponibilă ȋn organism. Scăderea cu 4-5% a conţinutului de apă din organism determină scăderea cu 

20-30% a capacitaţii de muncă, iar o scădere de 15% poate provoca perturbări grave, chiar moartea. 

Din păcate, mulţi oameni nu consumă cantităţi suficiente de apă şi nici apă de calitate, suferind  de 

deshidratare, folosind doar 70-75% din capacitatea organismului. Cei mai mulţi oameni recurg la 

stimulenţi (cafea, zahăr etc.) pentru a se energiza ȋn loc să bea mai multă apă şi să ajute organismul să 

producă mai multă energie. Cafeaua, alcoolul şi zahărul sunt diuretice puternice şi determină pierderi 

de apă, ducând la o pierdere şi mai puternică de energie naturală! Un organism echilibrat va avea 

nevoie de un consum suficient de apă; necesarul zilnic al unui adult fiind de 2,5 litri de apă (aceasta 

este cantitatea de apă pe care o elimină corpul: 500 ml prin transpiraţie, 350 ml prin expiraţie, 150 ml 

prin fecale şi 1500 ml prin urină). Cu cât există o cantitate mai mare de apă ȋn organism cu atât 

organismul poate scăpa mai uşor de toxine, care provoacă boala şi ȋmbătrânirea. Mulţi oameni nu 

consumă suficiente lichide sau cele pe care le consumă nu sunt de calitate (sucuri, cafea, alcool etc.). În 

felul acesta organismul se obişnuieşte cu o cantitate insuficientă de apă şi nu apare senzaţia de sete, ȋn 

timp producânde-se o deshidratare cronică. Aportul scăzut de apă determină creşterea de histamină 

(pentru a permite apei să ajungă ȋn zonele deshidratate), iar când traversează nervii apare durerea. Iată 

cum durerea poate fi un prim semn al deshidratării. În aceste cazuri, o durere de cap poate trece după 

ingerarea mai multor pahare de apă, la un interval de 5-10 min. Foamea dintre mese poate fi o sete 

camuflată, care dispare imediat ce a fost băut un pahar de apă. Simpla administrare corectă a unei ape 

de calitate poate ȋnlătura multe dezechilibre, ȋn timp ce un consum insuficient de apă determină 

depunerea grăsimilor, scăderea randamentului digestiei şi a funcţionării tuturor organelor, slăbirea 

tonusului muscular, creşterea sensibilităţii articulaţiilor datorită acumulării toxinelor acumulate ȋn corp. 

Conform datelor Organizaţiei Mondiale ale Sănătăţii apa conţine 13000 de elemente cu potenţial toxic, 

80% dintre boli transmiţându-se prin apă. La nivel mondial boala diareică, cu transmitere hidrică este 

cea de-a doua cauză de deces, după bolile cardiovasculare. Impurităţile din apă favorizează apariţia a 

numeroase boli: -metalele grele (plumb, mercur, zinc, nichel etc.) provoacă inflamarea măduvei osoase, 
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apariţia aterosclerozei, hipertensiunii arteriale, pierderea acuităţii vizuale; -elementele radioactive 

(uraniu, plutoniu, stronţiu, cesiu) provoacă slăbirea sistemului imunitar, apariţia cancerului, modificări 

genetice etc.;- azotul şi fosforul slăbesc sistemul imunitar şi prin substanţele complexe prin care intră 

(nitriţi, ierbicide, pesticide) conduc la cancere, ciroze, boli de rinichi, etc;- clorul, fluorul, bromul și 

cloroformul produc nefrite, hepatite, malformaţii congenitale, cancere;- bacteriile produc diaree, 

dezinterie, infecţii intestinale şi hepatice, febră tifoidă; -virusurile din apă (peste 100) duc la boli 

diareice, poliomielită, infecţii intestinale; -paraziţii (lambia, giardia, oxiurii etc.) constituie o grupă de 

microorganisme extrem de periculoase, iar bolile provocate de ei au crescut ȋn ultimii 20 de ani aproape 

exploziv, ȋnregistrându-se numeroase epidemii pe plan mondial. 

Iată de ce problema calităţii apei trebuie să devină o prioritate pentru viaţa noastră, ajutându-ne 

să ne menţinem sănătatea, să suferim mai puţin şi să cheltuim mai puţin pe medicamente. Aerul pe care 

ȋl respirăm este poluat, alimentele pe care consumăm conţin coloranţi, conservanţi, pesticide, hormoni, 

etc., pe haine rămân urme de detergent -toate acestea ne expun la agenţi toxici. Este practic imposibil să 

menţinem puritatea aerului pe care-l respirăm, a lucrurilor pe care le atingem şi a alimentelor pe care le 

ingerăm. Calitatea apei pe care o bem este singurul element din mediul care ne ȋnconjoară pe care ȋl 

putem controla cu uşurinţă: folosind un sistem de filtrare al apei ȋn fiecare casă. 

Prin tot ce faceţi respectaţi apa! Nu poluaţi râurile şi lacurile, nu arucaţi resturi de niciun fel ȋn 

ape, luaţi atitudine când vedeţi pe alţii făcând asta, economisiţi apa menajeră! Procurati-vă un filtru cât 

mai performant şi folosiţi apa filtrată pentru băut, gătit şi terapie. Folosiţi vase de sticlă pentru apă; 

puneţi o etichetă cu “iubire şi recunoștinţă” pe sticla de apă. Dacă sunteţi bolnavi sau dacă vreţi să vă 

menţineţi greutatea, adoptaţi un stil de viaţă sănătos cu mişcare multă, apă filtrată vie -2 litri pe zi, 

regim alimentar echilibrat cu multe legume şi fructe proaspete (80% alimente alcaline, 20% alimente 

acide), relaxare, practicaţi iubirea şi iertarea. Pentru a fi sănătoşi trebuie să ne respectăm pe noi ȋnşine 

şi pe toţi ceilalţi. Să ne asumăm responsabilitatea propriei sănătăţi şi implicit a propriei fericiri. Nu 

uitaţi: apa este condiţia esenţială a vieţii; de existenţa şi calitatea ei depinde existenţa  omenirii. 

Bibliografie: 

1. Bragg, Paul; Bragg, Patricia - Un adevăr șocant: Apa vă poate salva viața, Editura Gryphon, 2000 

2. Price, Joseph - Boli coronariene/colesterol/clor, Editura Gryphon, Brașov, 2001 

3.***STAS 1342-91 – Apa potabilă 

4. Ceaușescu, Dumitru – Analiza chimică a apei, Editura Facla, Timișoara, 1978 
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VITAMINA C  

Prof. Cozma Iuliana 

Școala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, județul Constanța 

  

ISTORIE 

 Vitamina C a fost descoperită imediat după descoperirea vitaminelor A și B și neavând încă 

înțelegerea modului ei de funcționare, pe baza faptului că era conținută în unele fructe, a fost denumită 

Vitamina C. Astăzi, când cercetările unor savanți au permis înțelegerea proceselor biologice care 

depind de Vitamina C, aceasta trebuie redenumită din punct de vedere științific: HORMONUL ANTI 

STRES (HAS). 

 În 1747 doctorul englez James Lind demonstrează că lămâia și citricele, în general, pot preveni 

și vindeca scorbutul, fără a putea indica care substanță acționează și nici cum acționează. 

 Între 1926 și 1928 un cercetător maghiar, Albert Szent – Gyorgy reușește să izoleze în Anglia și 

apoi în S.U.A., pe cultura de Paprica, un agent antioxidant pe care l-a denumit acid hexuronic. În urma 

unor cercetări s-a descoperit că această substanță vindecă scorbutul. Puțin mai târziu, împreună cu 

chimistul W. Hawort se determină formula chimică a acidului hexuronic, ocazie cu care îl redenumesc 

ca acid ascorbic (în latină: fără scorbut). Această descoperire îi aduce lui Albert Szent – Gyorgy 

premiul Nobel în 1937. 

 FUNCȚII ÎN ORGANISM 

 Vitamina C este una dintre cele mai valoroase substanțe pentru organismul uman. Fără ea n-ar fi 

posibil să percepem deosebirile dintre culori, să conștientizăm trecerea timpului, să trăim bucuria și 

entuziasmul. 

  În sistemul imunitar, vitamina C este dușmanul oricăror agenți patogeni, al paraziților, 

virușilor, microbilor și al radicalilor liberi. Deoarece radicalii liberi ne aduc îmbătrânirea și în final 

moartea, putem afirma că vitamina C este apărătorul tinereții.  

 Un alt rol al vitaminei C este acela de a consolida țesutul conjunctiv. În același timp, tonifică și 

netezește pereții tuturor vaselor sangvine, de la cele mai mari până la capilarele de dimensiuni 

microscopice. 

 Vitamina C joacă un rol important și în asimilarea calciului în organismul mostru. Calciul 

singur se deplasează prea lent pe drumul său spre celule, atunci când celulele îl așteaptă în cantități 
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mari; combinat însă cu vitamina C se formează niște compuși numiți chelați care măresc considerabil 

viteza de transport la destinație. În absența vitaminei C, eficiența calciului scade la jumătate. 

 Vitamina C mai are rolul de a „elibera” fierului din peretele intestinului și din splină și de a-l 

transfera în sânge pentru a permite aprovizionarea cu oxigen a celulelor. 

 Vitamina C mai joacă un rol preponderent în repararea și regenerarea țesutului conjuctiv. De 

aceea, ea este de mare ajutor la confuzii și loviri, precum și în prevenirea și tratarea diverselor 

traumatisme suferite de sportivi. 

 ACȚIUNEA VITAMINEI C 

 Această substanță uimitoare este rapid absorbită în sânge și în celule, dar și trimisă în spațiul 

intercelular. Leucocitele, globulele albe, atât de importante pentru sistemul imunitar, conțin 

concentrații ridicate de vitamina C. La omul sănătos, ele sunt pline până la refuz cu molecule de 

vitamina C, astfel fiind pregătite pentru lupta cu germenii patogeni. 

 NECESAR 

 Aporturile nutriționale recomandate de vitamina C sunt de 35 – 65 mg / zi pentru copii și 60 – 

100 mg / zi pentru adulți. Pentru fumători este recomandat un aport crescut, de ordinul a 120 mg / zi . 

Această vitamină este ușor oxidabilă și foarte sensibilă la căldură și la radiații infraroșii și ultraviolete. 

 RESURSE 

 Principalele surse de vitamina C sunt frutele și legumele. În tabelul de mai jos este dată 

abundența relativă a Vitaminei C în plantele crude. 

SURSĂ CANTITATE 

(mg/100g produs) 

 

Măceș 2000 

Coacăză 200 

Kiwi 90 

Broccoli 90 

Ardei iute 80 

Varză de Bruxellss 80 

Căpșună 60 

Portocală 50 

Lămâie 40 

Pepene galben 40 

Conopidă 40 

Grepfrut 30 

Zmeură 30 

Mandarină 30 

Spanac 30 

Varză verde 30 

http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83ce%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coac%C4%83z%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Kiwi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Broccoli
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ardei_iute&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Varz%C4%83_de_Bruxells&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83p%C8%99un%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portocal%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/L%C4%83m%C3%A2ie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pepene_galben
http://ro.wikipedia.org/wiki/Conopid%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Grepfrut&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zmeur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mandarin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spanac
http://ro.wikipedia.org/wiki/Varz%C4%83
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Lămâie verde 20 

 

Mango 20 

Tomată 10 

Afină 10 

Ananas 10 

Strugure 10 

Caisă 10 

Prună 10 

Pepene roșu 10 

Banană 9 

Morcov 9 

Avocado 8 

Piersică 7 

Măr 6 

Mură 6 

Pară 4 

Salată 4 

Castravete 3 

 

SFAT ÎN LOC DE ÎNCHEIERE 

Consumați zilnic fructe și legume pentru ca organismului să nu-i lipsească Vitamina C ! 

 

Bibliografie: 

1.www.wikipedia.ro 

2.www.sfatulmedicului.ro  

3.www.csid.ro 
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http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Afin%C4%83&action=edit&redlink=1
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Strugure
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cais%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Prun%C4%83
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Banan%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Morcov
http://ro.wikipedia.org/wiki/Avocado
http://ro.wikipedia.org/wiki/Piersic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83r
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Par%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Salat%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Castravete
http://www.wikipedia.ro/
http://www.sfatulmedicului.ro/
http://www.csid.ro/
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O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ E O VIAŢĂ FRUMOASĂ ! 

 

Prof. înv. preşcolar David Mihaela 

Şcoala Gimnazială Nr.2 Rm.Sărat - Structura G.P.P. Nr. 2 Rm.Sărat, județul Buzău 

 

De câţiva ani se tot vorbeşte despre un stil de viaţă sănătos. Se pare că stilul de viaţă sănătos 

este singura soluţie pentru ca noi să fim frumoşi, sănătoşi, să avem siluete zvelte, să nu ne îmbolnăvim 

de diferite afecţiuni. Dar ce înseamnă exact un stil de viaţă sănătos? Cum poţi avea un stil de viaţă 

sănătos când eşti înconjurat de alimente pline de E-uri, de alimente pline de coloranţi şi conservanţi? 

Cum putem să fim sănătoşi într-o lume a sedentarismului?  

Vrem să trăim 100 de ani ca la 18 ani. La fel de frumoşi, sănătoşi, plini de viaţă. Este posibil? 

Evident că nu este posibil. Putem însă, să ne apropiem de această vârstă şi să avem o viaţă cu adevărat 

frumoasă, adoptând un stil de viaţă sănătos, bazat pe moderaţie şi voinţă.   

Este greu să rezişti mâncării de la fast-food când toţi colegii de birou consumă astfel de 

alimente. Este greu să mergi singură să faci mişcare într-un parc când prietenele tale urmăresc serialul 

preferat. Este greu să ne schimbăm brusc stilul de viaţă. Însă este necesar! Dacă generaţiile părinţilor 

noştri puteau mânca orice fără să se îngraşe, în cazul nostru lucrurile stau total opus. Şi acest lucru se 

datorează alimentelor pe care noi le consumăm: nesănătoase, preparate necorespunzător etc. Să nu 

uităm şi faptul că părinţii noştri mâncau tot ce-şi doreau dar erau şi mult mai activi decât noi, respirau 

şi un aer mult mai curat.   

Conceptul de viaţă sănătoasă a devenit aproape un clişeu. Pentru că o viaţă fără stres, fără 

termene limită, tensiuni şi relaţii încordate pare una ideală, pe care multi şi-o imaginează, dar puţini o 

trăiesc. 

În realitate, viaţa sănătoasă este suma a 12 lucruri pe care trebuie să le facem noi pentru noi. 

Fără un efort major, fără un consum de energie suplimentar. Simpla înţelegere a concepului va conduce 

la schimbarea stilului nostru de viaţă către unul îngrijit. 

Responsabilitatea şi iubirea pot fi incluse în aceeasi categorie, pentru că, la un moment dat, ele 

sunt implicite. Responsabilitatea se referă la descoperirea nevoilor noastre, exprimarea sentimentelor şi 

lucrurilor pe care ni le dorim şi realizarea de planuri pentru îndeplinirea lor. 

Iubirea în acest context se referă la ceea ce simţim pentru cei din jur, sentiment care ne transformă pe 

noi, ca indivizi. Ea se referă la prietenie, familie, partener şi la legăturile care trebuie păstrate şi 

întreţinute. 
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O viaţă sănătoasă înseamnă un organism tonic, energic, pregătit în fiecare clipă de schimbări şi 

planuri. Tocmai de aceea, respiraţia joacă un rol foarte important în redarea energiei oricărei persoane. 

O respiraţie corectă semnifică o vascularizare corespunzătoare, deci nu trebuie să uităm de exerciţiile 

de respiraţie de fiecare dimineaţă. 

Simţurile sunt vitale pentru o viaţă sănătoasă. A simţi toate schimbările din jur, a reacţiona în 

funcţie de ele înseamnă, de fapt, să ne integrăm într-un mediu în care să ne simţim bine. Nu trebuie să 

renunţăm la a-i mai simţi pe cei de lângă noi, pentru că, prin ei, noi putem avea mai multă încredere în 

noi, ne putem exersa generozitatea şi prietenia. 

Cea mai concretă măsură a unei vieţi sănătoase este schimbarea regimului alimentar în unul 

echilibrat, care să asigure necesarul de vitamine, proteine şi minerale de fiecare zi. 

Sfatul medicului nutriţionist este absolut necesar în astfel de cazuri. Principiile generale ale unei 

alimentaţii sănătoase sunt respectarea celor trei mese zilnice, consumarea unui mic dejun consistent, 

bogat în vitamine, un dejun care asigură necesarul de minerale şi o cină uşoară, pentru a ne putea 

odihni corespunzător. 

Nicio masă fără sport! Mişcarea este o altă măsură absolut necesară pentru o viaţă sănătoasă. 

Sedentarismul este un inamic de temut al sănătăţii noastre, deci putem lăsa maşina acasă un timp pentru 

a merge pe jos la serviciu. Plimbarea de dimineaţă este tonicul perfect, iar cea de seara ne va ajuta să ne 

odihnim mai bine. 

O minte sănătoasă într-un trup sănătos nu este un simplu clişeu. Pentru un echilibru general 

bun, trebuie să ne exersăm memoria în fiecare zi, să învăţăm lucruri noi în permanenţă şi să fim liberi 

în gândire. 

Joaca nu este o activitate numai pentru cei mici. Ea capătă valenţe diferite în funcţie de vârstă, 

deci nu trebuie să renunţăm niciodată la micile farse, surprizele pentru cei dragi, joaca permanentă. 

Creativitatea şi imaginaţia vor fi pe deplin exersate şi ne vor plăcea micile jocuri cu prietenii, 

cei dragi sau chiar cu superiorii, cărora le putem câştiga încrederea în acest fel. Comunicarea cu ei va fi 

înlesnită şi vom socializa în orice mediu, cu oricine. Nu trebuie să ezităm să spunem ceea ce simţim şi 

să ne arătăm sentimentele, indiferent de natura lor. O bună comunicare înseamnă de fapt o bună 

socializare, deci e bine să ne facem noi prieteni printr-un dialog permanent cu ei. 

Nu trebuie să uităm însă că intimitatea asigură bogăţia afectivă a unei persoane. O deschidere 

completă faţă de cei din jur ne poate dăuna, deci trebuie să păstrăm câteva secrete şi pentru noi. Micile 

noastre planuri, ştiute numai de noi, ne vor ambiţiona să le îndeplinim rapid şi vom fi nişte oameni 

activi, responsabili, cu planuri şi scopuri precise. 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

99 

 

Conceptul de viaţă sănătoasă nu semnifică numai o alimentaţie şi un regim de mişcare 

corespunzător. Este un întreg format din tot ce înseamnă fiinţa umană, pe care îl vom folosi în avantajul 

nostru, pentru a avea o viaţă aşa cum ne-am dorit-o. Cu idealuri, planuri, realizări şi un mediu social în 

care să ne reîncărcăm bateriile în fiecare zi. 

Astăzi, când tot în jurul nostru este nociv, este greu să menţii un echilibru. Însă, doar de noi 

depinde să adoptăm un stil de viaţă sănătos, bazat pe echilibru. Da! Un stil de viaţă sănătos înseamnă 

echilibru. Echilibru între mişcare şi repaus, echilibru în ceea ce mâncăm, în tot ceea ce facem şi 

consumăm. Şi pe lângă echilibru mai este nevoie de o voinţă de fier care să ne ajute, indiferent de 

situaţie, să consumăm ultima masă la orele 18.00, să facem zilnic cel puţin 30 de minute de mişcare, să 

dormim minim 6 ore pe zi, să iubim constant, să zâmbim şi atunci când nu avem un motiv. Toate aceste 

lucruri, îmbinate armonios şi echilibrate, ne vor ajuta să avem un stil de viaţă sănătos!   
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„MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS!” 

 

Prof. Dădulescu Sorina-Manuela 

Grădiniţa Nr. 178, Sector 5, Bucureşti 

 

Dacă acasă părintele are grijă să ofere o alimentaţie sănătoasă copilului, igienă corporală, la 

grădiniţă se completează cu numeroşi factori care determină şi menţin sănătatea: exerciţiul fizic, jocul 

de mişcare, plimbările şi excursiile. Exerciţiile fizice ajută la restabilirea echilibrului intern, respectiv al 

metabolismului uman, prin antrenarea circulaţiei sângelui care oxigenează celulele şi duce la 

eliminarea rezidurilor şi a zaharurilor. Exerciţiul fizic nu trebuie practicat în exces, iar practicarea lui 

trebuie asociată unei alimentaţii sănătoase, cu componente care să ofere suportul energetic al 

desfăşurării acestora  promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu alimentaţie echilibrată şi activitate fizică 

zilnică, este nevoie de o implicare mai activă, susţin specialiştii. Potrivit datelor cuprinse în studiul 

„Obiceiuri bune, obiceiuri rele”, pentru a fi sănătos, organismul are nevoie de nutrienţi: proteine, lipide, 
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glucide, vitamine şi elemente minerale. Aportul lor trebuie să fie echilibrat prin consumul de pâine şi 

de alte produse din cereale, de fructe, legume, lactate, carne, pui, peşte. Aceste alimente pot asigura, 

totodată, energia necesară organismului. 

     Sănătatea e mai bună decât toate, iar pentru a ne bucura de ea trebuie să avem un stil de viaţă 

sănătos, un stil care să implice igiena, alimentaţia corectă, mişcarea, odihna. Formarea deprinderilor 

igienice începe din familie şi este continuată şi completată în grădiniţă şi şcoală. 

    Dobândirea bunurilor obiceiuri trebuie să fie zilnică şi să antreneze deprinderi corecte. De 

aceea, educaţia pentru sănătate ocupă un rol important printre activităţile desfăşurate la grădiniţă. În 

acest sens, educatoarelor le revine rolul de a transmite copiilor cunoştiinţe despre sănătate şi de a 

contribui la formarea deprinderilor lor de viaţă sănătoasă, adecvate vârstei la care se află ei, stadiul de 

dezvoltare psihologică şi cerinţelor vieţii sociale. Pe măsură ce aceste deprinderi se formează prin 

diferite metode şi mijloace educative, devin repere de viaţă sănătoasă şi elemente primare de bună 

educaţie. 

     Se recomandă trei mese principale şi două gustări, important fiind să se asigure toate 

substanţele necesare în proporţii optime. Nu se recomandă ca în timpul mesei să se privească la 

televizor, să se citească ziarul sau să se lucreze la calculator. Medicii afirmă că micul dejun este prima 

şi cea mai importantă masă din zi, deoarece trebuie să asigure energia şi nutrienţii necesari desfăşurării 

activităţii din prima parte a zilei. Micul dejun nu poate suplini nicio altă masă şi ar trebui să acopere 

20-30% din necesarul caloriilor. 

 Pâinea, cerealele, pastele făinoase sunt surse importante de glucide, care asigură energia zilnică 

necesară organismului. Ele mai conţin şi fibre alimentare, vitamine, elemente minerale necesare unei 

diete echilibrate. Alimentaţia trebuie să conţină cât mai multe legume - morcovi, roşii, ardei gras, 

spanac - şi fructe - portocale, mere, căpşuni, vişine pentru a avea mai ales vitamina C, recomandat fiind 

să se consume crude, proaspete, atât la cele trei mese principale, cât şi la gustări.  

          Dacă alimentele preferate sunt bogate în zahăr, sare sau grăsimi consumul acestora trebuie 

moderat atât din punct de vedere cantitativ, cât şi a frecvenţei. Trebuie alese alimente care conţin mai 

puţină sare, limitând şi numărul snacks-urilor, ele putând fi înlocuite cu fructe sau legume crude. 

   Apa deţine un rol important în echilibrul organismului şi se recomandă şase-opt pahare de apă 

pe zi, fiind nevoie de cantităţi mai mari când este foarte cald, sau când se practică vreun sport sau 

exerciţii fizice. Cantitatea de lichide trebuie să fie alcătuită din apă minerală, sucuri de fructe, ceai de 

plante sau de fructe, lapte. Nu este recomandat să se consume lichide în timpul mesei. Ele pot fi băute 

după cel puţin zece minute de la terminarea mesei, susţin specialiştii.  
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 Zilnic se recomandă activitatea fizică, astfel încât cel puţin 30 de minute trebuie alocate 

activităţii fizice. Este recomandată o plimbare pe zi, sau urcarea scărilor în locul folosirii liftului, 

mersul pe jos sau cu bicicleta la cumpărături şi chiar activităţile de curăţenie în casă sau grădinăritul. 

Mişcarea contribuie la dezvoltarea armonioasă fizică şi intelectuală. Alternanţa perioadelor de activitate 

cu perioadele de odihnă este şi ea foarte importantă, influenţând atât performanţele profesionale, 

intelectuale, fizice, cât şi relaţiile interumane. Programul de somn de şase-opt ore pe noapte este 

principala condiţie pentru combaterea oboselii. 

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 putem lua modul de a ne 

organiza timpul, de a ne alimenta, de a ne informa... Odată cu apariţia pe lume a indivizilor, începe o 

continuă adaptare şi acomodare la modul de viaţă, însă nu întotdeauna se implimentează unele concepte 

ce pot fi urmate şi dezvoltate, căci dacă din copilarie,copiii ar fi învaţat cum sa se alimenteze, să-şi 

păstreze igiena, să facă gimnastică; atunci totul ar fi mult mai simplu-odată cu înaintarea în vârstă. 

Sănătatea omului se formează sub influenţa factorilor interdependenţi naturali şi social-economici. 

Acestea sunt aerul, apa, solul, factorii climaterici, precum şi condiţiile de muncă 

alimentare, de trai etc.Influenţa factorilor naturali şi social este interconexată, adică dezvoltarea 

industriei, transportului, dezvoltarea oraşelor exercită influenţă asupra componenţei naturale a apei, 

aerului, solului, iar factorii naturali se răsfrâng asupra caracterului alimentării şi condiţiilor de viaţă ale 

populaţiei, asupra dezvoltării industriei, alegerii locului de trai etc.  

Factorul esenţial ce determină sănătatea omului constituie modul lui de viaţă, în această noţiune 

întră regimul corect de muncă şi odihnă, alimentarea raţională, menţinerea la un nivel cuvenit a 

activităţii fizice, călirea, respectarea regulilor de igienă individuală, renunţarea la deprinderile cotidiene 

dăunătoare, priceperea de a menţine echilibrul ncuroemoţional în situaţiile conflictuale - conform 

aprecierii O.M.S., sănătatea este starea deplinei bunăstări fizice, spirituale şi sociale, dar nu numai, și 

lipsa bolilor sau a defectelor fizice. Modul de viaţă influenţează substanţial asupra multor procese 

sociale şi a caracteristicilor societăţii. Una din cele mai importante este interdependenţa modului de 

viaţă şi sănătăţii populaţiei.  

Formarea modului sănătos de viaţă nu se limitează doar la propagandă sau la anumite forme de 

activitate medico-sociale. Modul sănătos de viaţă este determinat de toate aspectele şi manifestările 

societăţii. Pentru consolidarea modului sănătos de viaţă este necesară concentrarea eforturilor asupra 

depăşirii factorilor de risc ai diferitelor boli, luptei cu alcoolismul, fumatul, hipodinamia. alimentarea 

neraţională, relaţiile conflictuale. Modul sănătos de viaţă este temelia profilaxiei bolilor. Trebuie să 

subliniem că el realizează cel mai preţios mod de profilaxie - profilaxia iniţială a bolilor ce 
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preîntâmpină apariţia lor, extinde diapazonul posibilităţilor de adaptare a omului. Copilul sănătos poate 

fi educat mai uşor. Este un fapt general cunoscut. Lui i se formează mai repede toate priceperile şi 

deprinderile necesare, el se adaptează mai uşor la schimbufl condiţiilor şi percepe toate cerinţele care îi 

sînlt înaintate. Sănătatea este cea mai importantă premisă a formării corecte a caracterului, iniţiativei, a 

voinţei puternice, capacităţilor şi aptitudinilor sociale. 
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SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS! 

 

Prof. Deneș Marieta 

Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc, județul Timiș 

 

Adaptarea copilului la şcoală este un test al viitoarei sale adaptări de adult. Una din premisele 

reuşitei în acest sens este respectarea unui regim de muncă şi de viaţă corespunzător. Alimentaţia 

şcolarului trebuie să fie bine echilibrată, atât în privinţa compoziţiei meselor cât şi a orelor la care 

acestea sunt servite. Educația alimentară a unei persoane este foarte importantă pentru sănătate. 

Pentru aprovizionarea organismului cu substanţele necesare funcţionării sale, în fiecare zi, sunt 

suficiente trei mese variate (dimineaţa, prânz şi seara). Preocuparea pentru menţinerea stării de sănătate 

a organismului şi a unei stări afective corespunzătoare trebuie să stea permanent în atenţia familiei. 

Organismul copiilor în creştere şi dezvoltare are nevoie de asigurarea unor condiţii igienice deosebite.  

Este foarte important ca alimentele să corespundă calitativ adică să cuprindă substanțele nutritive 

necesare creșterii, acestea fiind: proteinele, glucidele, lipidele, sărurile minerale, apa și vitaminele, cât 

și cantitativ care constă în asigurarea unei juste acoperiri a nevoilor organismului.  

Este necesar să consumăm zilnic legume și fructe diferite pentru a ne asigura aportul de 

vitamine, minerale, proteine, carbohidrați pentru a face față solicitărilor zilnice. Fructele și legumele 

viu colorate conțin cei mai mulți antioxidanți care ne protejează organismul de diferiți factori externi. 

Este important să consumăm atât verdețuri, cât și alimente roșii, portocalii, galbene și să încercăm să ne 
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ornăm farfuriile în cat mai multe culori. Atunci când mănânci sănătos, te simţi „uşor”, activ, ai poftă de 

viaţă. 

Stilul de viață reprezintă modalitatea prin care o persoană înțelege să-și trăiască viața. Un stil de 

viață în armonie cu natura și cu celelalte ființe care ne înconjoară este favorabil și poate îmbunătăți 

starea de sănătate a oamenilor. Stil de viaţă sănătos înseamnă să facem sport, să avem o alimentaţie 

sănătoasă, să consumăm fructe şi legume, să citim mult, să ne odihnim. Alimentaţia şi mişcarea sunt 

lucrurile simple la care ne raportăm în căutarea unui stil de viaţă mai bun.  

Programul de activitate zilnică a elevului trebuie să respecte anumite repere orare, să asigure o 

ritmicitate în succesiunea intervalelor: studiu - odihnă - alimentaţie - recreaţie. Importanţa unui 

asemenea program este uşor de dedus şi de înţeles: el îl obişnuişte pe copil cu viaţa ordonată, necesară 

oricărei societăţi civilizate. Întocmindu-l cu pricepere, cerând respectarea lui de către copil şi 

supraveghind acest lucru, părinţii aduc mari servicii nu numai formării comportamentului copilului, ci 

şi sănătăţii acestuia. 

Un regim de viaţă bine gândit trebuie să acorde timp adecvat tuturor manifestărilor de viaţă ale 

copilului adică atât activităţilor care-1 solicită cât şi celor necesare relaxării, distracţiei şi odihnei. În 

acest sens este firesc ca părinţii să se consulte cu dirigintele copilului, care le poate da sugestii şi sfaturi 

utile. În nici un caz un regim prea încărcat nu este de dorit, pentru că atât odihna cât şi timpul liber îşi 

au rostul lor pentru copil. 

La nivelul clasei s-au organizat dezbateri cu elevii și părinții privind alimentația sănătoasă, 

precizând că noile obiceiuri alimentare influențează cel mai mult sănătatea noastră. S-a insistat mai 

mult pe „marele dejun” care implică mai puține boli cronice,viață mai lungă, sănătate mai bună și 

rezultate mai bune la școală. Această denumire nu este întâlnită prea des, pentru că majoritatea 

oamenilor mănâncă puțin dimineața sau sar peste această masă din lipsă de timp. În urma studiilor 

făcute de oamenii de știință a rezultat că un dejun consistent este de folos atât adulților, cât și copiilor 

astfel că pot fi consumate dimineața: cereale, lapte, fructe, nuci, brânză, pâine integrală,ouă și altele.     

S-a menționat că programul ordonat în servirea meselor este foarte important, iar apa să fie 

consumată între mese. Cunoașterea unui stil de viață sănătos înseamnă putere, și practicarea lui va da 

vigoare fizică, intelectuală și morală tinerei generații. S-au prezentat imagini și elevii au fost informați 

despre alimentația sănătoasă, înlăturarea factorilor nocivi (alimente nesănătoase, sedentarism) care le-ar 

bara drumul lor spre o dezvoltare armonioasă. Elevii au urmărit cu atenție cele prezentate și au 

menționat că vor ține seama de ceea ce au aflat.   

În cadrul activității cu elevii „Alimentaţia echilibrată” având ca scop formarea unui stil de viaţă 

sănătos au fost stabilite următoarele obiective: 
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 să conştientizeze importanţa unei alimentaţii corecte;   

 să decupeze imagini ce ilustrează diverse alimente;  

 să claseze alimentele în funcţie de importanţa lor într-o alimentaţie echilibrată şi raţională;  

 să realizeze „Piramida alimentelor”.  

Activitatea a fost realizată printr-o dezbatere despre alimentaţia echilibrată. În prima parte a 

activităţii s-au purtat discuţii referitoare la alimentele consumate de elevi în alimentaţia zilnică. S-a 

insistat asupra produselor care ar trebui să constituie baza fiecărei mese, precum şi asupra importanţei 

consumului zilnic de legume şi fructe. S-a recomandat elevilor să consume cât mai puţine alimente cu 

conţinut mare   de grăsimi, zahăr şi sare.  

În partea a doua a activităţii elevii au decupat imagini cu diverse produse alimentare. Conform 

indicaţiilor date, referitoare la o alimentaţie echilibrată, elevii au clasat alimentele şi au realizat pe flip-

chart „Piramida alimentelor”. În urma acestei activităţi, elevii au înţeles că pentru a fi sănătos trebuie să 

ai o alimentaţie sănătoasă, echilibrată. Au clasat corect produsele punând în vârful piramidei alimentele 

care trebuie consumate mai rar. 

Pentru o alimentație sănătoasă trebuie să ținem cont de următoarele: 

 în timp ce se ia masa este important să se evite alte preocupări; 

 hrana să fie proaspătă și corect pregătită pentru a nu pierde vitaminele și sărurile minerale; 

 să ne  hidratăm tot timpul zilei - 1,5-2 l lichide; 

 mesele copioase influenţează calitatea somnului; 

 evitarea consumului de  alimente în fața televizorului sau a calculatorului; 

 respectarea celor trei mese principale ale fiecărei zi; 

 menţinerea greutăţii corporale între limitele normale este o problemă importantă pentru 

sănătate; 

 principala cauză a  obezităţii este nerespectarea unui regim alimentar echilibrat. 

În concluzie, pentru a ne păstra sănătatea, toți avem nevoie de măsură, diversitate și echilibru. 
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ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ  

 

Prof. Diaconescu Mirela Emilia 

Școala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano” Buzău, județul Buzău 

 

 Alimentația reprezintã domeniul în care se fac cele mai grave erori. Omul modern se hrãnește 

într-un mod nesãnãtos, mãnâncã prost și mult. Așa se face cã o persoanã din douã suferã de exces de 

greutate (depãșirea cu peste 10% a greutãții normale). Aceasta are efect nefast asupra sistemului osos, a 

scheletului și asupra aparatului motor, în special asupra pãrții inferioare a corpului. Cu cât excesul în 

greutate este mai mare cu atât crește și procentajul persoanelor care suferã de maladii coronariene 

(anginã pectoralã, infarct miocardic, ateroscleroza), sau cu afecțiuni cancerigene, cum ar fi cancerul 

intestinelor. Statisticile aratã cã peste 30% dintre obezi mor din cauza bolilor de ficat sau a diabetului. 

De asemenea, obezii pot avea probleme mult mai mari decât cei cu greutate normalã în cazul unor 

intevenții chirurgicale. 

 Cea mai mare greșealã fãcutã în domeniul nutriției privește absorbția excesivã a hidraților de 

carbon, care sunt lipsiți de valoare nutritivã și care se gãsesc în: zahãr, dulciuri, fãinã, bãuturi alcoolice. 

Acestea sunt transformate de organism în depuneri de grãsimi. Obezii se aflã în interiorul unui cerc 

vicios. Grãsimea nu mai este la modã, iar mass media înfãtișeazã sãptãmânal o imagine care contravine 

modului de viațã a persoanei obeze. Astfel, aceasta se confruntã, mai mult sau mai puțin, cu un stres 

psiho-social, iar reacția ei este, în general, sã mãnânce tot mai mult. 

 Multe persoane, în special femei, iau medicamente de sintezã pentru slãbit, care au efectul de a 

le suprima pofta de mâncare, actionând ca un laxativ. Folosirea permanentã a acestor medicamente 

creeazã dependențã și perturbã metabolismul apei și al sãrurilor din organism, provocând edeme, 

rinichii sunt afectați, se produc tulburãri psihice și de ritm cardiac. Au apãrut regimurile pe bazã de 

pulberi, care, în prima fazã, produc o scãdere însemnatã în greutate, deoarece organismul pierde multã 

apã, dar nu scade și grãsimea. Toate aceste cure de slãbire restrictive au marele dezavantaj cã persoana 

nu învațã sã-și înlocuiascã modul de nutriție nesãnãtos cu obiceiuri alimentare mai bune, astfel cã 

majoritatea își regãsesc vechea greutate la numai câteva sãptãmâni de la terminarea regimului, ele fiind 

mai dezechilibrate decât înainte din acest punct de vedere. Regimul disociat propune o alternativã 

blândã și eficace, pe termen lung, în curele radicale și restrictive, care au ca scop scãderea greutãții prin 

prevenirea persoanei de anumite alimente. Aceasta înseamnã cã unele alimente se potrivesc mai bine 
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între ele decât altele. Dacã alimentele care nu se potrivesc se consumã împreunã, se produce pentru o 

scurtã duratã o dereglare digestivã, în primul rând balonare, apoi o mãrire a organelor digestive.  

 Digestia are loc mai ușor dacã sucurile gastrice prelucreazã un singur fel de alimente. De 

exemplu, legumele verzi se potrivesc mai bine cu carnea, decât cele care conțin amidon, deoarece 

acestea din urmã se digerã în mediu alcalin, spre deosebire de carne, cãreia îi trebuie un mediu acid. 

Este importantã separarea proteinelor de glucide, care practic nu este posibilã 100%, dar dacã se 

reușește sã se rezolve la douã treimi din alimente este foarte bine. 

 Alimentele cu calorii negative sunt cele consumatoare de grãsimi. În cea mai mare parte sunt 

reprezentate de legume, fructe și condimente și sunt bogate în sãruri minerale, vitamine, conțin puține 

proteine și hidrați de carbon, iar procentul lor caloric va fi de 90 de calorii la 100 de grame. Pe de altã 

parte, aceste alimente au în compunerea lor peste 90-95% apã. Consumarea în mod regulat a acestor 

alimente produce un efect caloric negativ, care duce la o pierdere în greutate. 

 Busuiocul, cimbrul, mãrarul, usturoiul, pãtrunjelul, menta, salvia, cimbrișorul, chimionul, 

ienupãrul, pe lângã faptul cã amelioreazã mult gustul mâncãrii, contribuie la procesul de digerare și 

eliminare a grãsimilor. Fructele cum ar fi: ananasul, merele, portocalele, cãpsunele, afinele, zmeura, 

mango, grapefruit, lãmâia au rol în distrugerea proteinelor. O hranã sãnãtoasã este o hranã proaspãtã, 

variatã, bogatã în substanțe vitale, alcalinã, cu multe vitamine, cu sãruri minerale și oligoelemente. Este 

recomandat ca de trei ori pe sãptãmânã sã nu se consume carne, aceasta fiind înlocuitã cu preparate din 

soia.  

 Nevoile zilnice de aminoacizi se pot acoperi prin consumarea a 100 gr. de grâu integral sau orez 

nedecorticat. Se vor consuma legume proaspete, care conțin substanțe vegetale bioactive 

(glucosinolate, flavonaide) cum ar fi: cartofi, linte, mazãre, fasole verde, varzã, broccoli, roșii, fulgi din 

cereale, pâine integralã, gris, orez nedecorticat, grâu încolțit sau germeni de grâu. Substanțele bioactive 

distrug radicalii liberi care sunt responsabili pentru evoluția cancerului. 

 Se recomandã hrana care nu a fost congelatã, conservatã, rafinatã, evitându-se alimentele care 

au fost prelucrate industrial, cum ar fi zahãrul rafinat, fãina albã, uleiul rafinat, conservele. Unele 

condimente au efect de stimulare a digestiei și metabolismului (cimbrul), altele acționeazã împotriva 

îmbolnãvirilor (chimenul, cimbrul, mãrarul), sau sunt diuretice (ceapa, ienupãrul). Se vor consuma 

numai grãsimi vegetale naturale, unt, margarinã sau ulei presat la rece. Se vor evita alimentele cu 

conținut mare de candiu (metal nociv pentru sãnãtate și care provoacã leziuni renale) cum ar fi: 

ciupercile de pãdure, organele de porc, pateul de ficat.  

 La prepararea alimentelor trebuie avut grijã ca acestea sã nu se fiarbã mai mult decât este 

nevoie, deoarece se distrug substanțele nutritive. Trebuie avut grijã la mâncãrurile cu prãjeli și sosuri, 
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deoarece nu sunt sãnãtoase. Afumarea alimentelor și prãjirea lor în grãsime animalã sau ulei încins 

produce la suprafața acestora o crustã maronie (care este o oxidare toxicã), precum și deseuri grãsoase, 

care sunt cauza tulburãrilor digestive și a gravelor probleme de sãnãtate (ateroscleroza, bolile 

canceroase). Cel mai indicat este ca alimentele sã fie preparate la aburi, prin fierbere în apã sau la 

grãtar, ele pãstrându-și gustul, culoarea și valoarea nutritivã. 

 Ar trebui respectate câteva reguli privind modul în care ne alimentãm sãnãtos: 

- se mãnâncã încet, având timp suficient pentru consumarea mâncãrurilor, fãrã stres, fãrã întreruperi 

(ridicare de la masã pentru rezolvarea unor probleme), într-o atmosferã de calm și liniște; 

- cu 15-20 de minute înainte de masa principalã se poate consuma o salatã sau un mic aperitiv, pentru a 

se micșora senzatia de foame, mãrind sațietatea; 

- se mãnâncã pe sãturate, dar nu mai mult, chiar dacã mâncarea este foarte bunã și gustoasã; 

- se mãnâncã la ore fixe; 

- nu se "sare" peste mese și nici nu se înlocuiește masa cu o felie de pâine cu unt; 

- se mestecã mult și bine, hrana trebuind fãrâmițatã înainte de a se înghiți, pentru a ușura munca 

stomacului; 

- nu se beau lichide în timpul meselor, deoarece digestia este mai dificilã, producându-se mai mult acid 

în stomac; 

- dupã ora 17 nu se consumã mese îmbelșugate, bogate în proteine, greu de digerat, iar cu 2 ore înainte 

de culcare nu se mãnâncã nimic; 

- se recomandã împãrțirea celor 3 mese principale în cantitãți mai mici, în 5-6 mese pe zi; 

- se mãnâncã numai când apare senzația de foame, fiind interzisã consumarea alimentelor de plictisealã 

sau pentru omorârea timpului; 

- nu se mãnâncã cu lãcomie, iar porțiile de mâncare sã fie moderate; 

- este indicatã ținerea postului o zi pe sãptãmânã, pentru eliminarea toxinelor și odihnirea organelor. Pe 

durata postului se beau multe lichide, apã platã, sucuri naturale din fructe, ceaiuri, cam 2-3 litri eșalonat 

pe toatã ziua; 

- seara, înainte de culcare se poate bea o canã cu lapte cald, eventual îndulcit cu miere de albine, sau o 

canã cu ceai din plante medicinale (tei, mușețel). 

Bibliografie: 

1.www.sanatatea.com 

2.www.educativ.ro 

3.Bucur, Gh.E; Popescu, O. - Educația pentru sănătate în școală, Editura Fiat Lux, București,1999 

4.Ordinul MSP nr 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și 
școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți 
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MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - SPORTUL ȘI NUTRIȚIA 
 

Prof. Diaconu Valeria 

Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, județul Olt 

 

Managementul clasei de elevi este un domeniu de cercetare în ştiințele educației care studiază 

perspectivele de abordare a clasei de elevi şi structurile dimensionale ale acesteia, în scopul asigurării 

conduitelor corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului de predare-învățare-evaluare (Romiță Iucu, 

”Managementul clasei de elevi”, Editura Polirom, 2006).  

Gilbert Leroy apreciază că mediul în care se dezvoltă copilul influențează evoluția acestuia, iar 

comportamentul său depinde în mare măsură de natura relațiilor cu partenerii (G. Leroy, „Dialogul în 

educație”, E.D.P., Bucureşti, 1974). 

În procesul de formare, cadrul didactic este figura centrală pentru elevi. Această poziție nu se 

primeşte de undeva, ci se câştigă. Există profesori cu pregătire ştiințifică şi pedagogică incompletă, 

care nu sunt considerați ca elemente reprezentative pentru elevi.  

Abilităţile cadrelor didactice de a realiza programe de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru 

sănătate în şcoală nu sunt insuficient valorificate. 

Factor hotărâtor prin poziţia pe care o ocupă în sistemul muncii educative, profesorul se 

dovedeşte tot astfel și în ce priveşte activitatea pe care o desfăşoară, dat fiind ca el îndeplineşte dublu 

rol: de conducător al procesului instructiv - educativ, la obiectul ce predă, și de executor al lui. Din 

această situație rezultă că, atât nivelul în care satisface sau nu satisface cerințele profesiunii, cât și 

calitățile și defectele profesorului, nu pot fi altfel apreciate decât numai în raport de rezultatele pe care 

le obține în mod concret în activitatea sa cu elevii la clasă, precum și în afara clasei și a școlii.  

Dar, întrucât profesorul este situat într-un sistem de relații ce depășesc incinta școlii incluzând 

părinții elevilor, și, în general, membrii grupului social în mijlocul căruia trăiește și muncește, el este 

obligat să răspundă și solicitărilor acestora, adesea, trebuind să vină chiar în  întâmpinarea lor 

Sportul și nutriția  

Nutriţia reprezintă unul din modelele cele mai perfecte de analiză a relaţiilor reciproce între om şi 

mediu. Alimentaţia copiilor şi activitatea acestora trebuie să ţină cont de anumite particularităţi, 

deoarece nerespectarea acestora poate duce la dereglări neuroendocrine, cu urmări importante asupra 

sănătăţii copilului.  
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Alimentaţia reprezintă unul din factorii de mediu, cu rol primordial în dezvoltarea armonioasă a 

copilului şi adolescentului, deoarece sursa de energie şi nutrienţi este reprezentată de diversele 

alimente. De exemplu: 

• proteinele constituie pentru celule principalul factor plastic, glucidele deţin şi ele rol plastic, dar 

reprezintă sursa primordială de energie pentru celulele nervoase şi hematii; lipidele sunt o sursă mai 

mare de energie (9 kcal/g), dar, în special fosfolipidele fac parte din structura peretelui şi a organitelor 

celulare. 

• vitaminele prezintă fiecare în parte un rol bine definit, iar împreună realizează  homeostazia 

organismului uman, care înseamnă sănătatea acestuia. Elementele minerale (Ca, Mg, P, S) deţin roluri 

structurale şi funcţionale foarte importante în organism, fiind complectate de Na, K, Cl, care asigură în 

principal echilibrul hidroelectrolitic al compartimentelor celulare şi extracelulare pe lângă alte funcţii, 

la fel de importante.  

• microelementele (Fe, I, F, Cu, Mn, Zn, Se, etc.) sunt indispensabile funcţionării anumitor 

compartimente ale organismului, deci aportul lor prin alimente constituie o necesitate imperioasă.  

Cât de importantă este mișcarea! Există o mulțime de studii realizate de-a lungul timpului care 

au pus în evidență beneficiile practicării unui sport ori a mișcării în mod constant și regulat asupra 

organismului nostru. Mișcarea înseamnă sănătate, previne întârzierea și apariția bolilor, prelungirea 

vieții active, garant al calității vieții. Beneficii: 

• exercițiile fizice cresc capacitatea funcționării cardiovasculare, scad șansele apariției unor boli 

cronice precum diabetul, bolile cardiovasculare, cancer, hipertensiune, depresie, osteoporoza sau 

moartea prematură. 

• statura unui om atletic arată mai bine decât a celui care e sedentar. Un om care face mișcare 

pare mai viguros, mai puternic și este mai rapid în mișcări, decât cel care e obișnuit mai mult cu munca 

la birou, pe scaun. Acesta din urma va prezenta lentoare în mișcări, mușchi lăsați / atrofiați, un ten mai 

îmbătrânit și obosit.  

Având în vedere alimentația și ceilalți factori ce garantează sănătatea, trebuie să existe un 

echilibru în care să ne încadrăm. Ce-i cert este faptul că niciodată, o persoană care nu face și nici nu va 

face mișcare vreodată, NU va arăta ca cineva care muncește (efort fizic/antrenament, alimentație 

echilibrată). 

Sub sloganul "Semințe nutritive pentru un viitor durabil", Organizația pentru Alimentație și 

Agricultură (Food and Agriculture Organization, FAO) din cadrul Națiunilor Unite a declarat  "2016, 

Anul Internațional al Leguminoaselor", pentru a crește gradul de conștient izare cu privire la beneficiile 
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pentru sănătate ale consumului de boabe și semințe uscate, dar și pentru stimularea producției și 

comercializării acestora și o mai bună utilizare a lor în alimentație. 

Potrivit FAO, leguminoasele, care includ toate soiurile de boabe și semințe uscate, nu sunt doar 

ieftine și delicioase, ci reprezintă și o sursă foarte hrănitoare de proteine și de micronutrienți vitali, 

extrem de benefici pentru sănătate, în special în țările în curs de dezvoltare. 

Vorbind despre valoarea lor nutritivă, șeful FAO a declarat că leguminoasele au o cantitate de 

proteine dublă față de grâu și triplă față de orez. Ele sunt, de asemenea, bogate în micronutrienți, 

aminoacizi și vitamine - componente vitale ale unei alimentații sănătoase. 

 

Bibliografie: 

1. Iucu, Romiță - Managementul clasei de elevi, Editura Polirom, 2006 

2. Leroy, G. - Dialogul în educație, E.D.P., Bucureşti, 1974 

3. Dinu Florin, Sădean - Contribuţii la cunoaşterea implicării alimentaţiei în starea de sănătate a unor 

colectivităţi de populaţie tânără şi vârstnică”, Iaşi,  2010 

4.http://www.agerpres.ro/lifestyle/2015/11/12/natiunile-unite-lanseaza-2016-anul-international-al-

leguminoaselor--08-10-41. 

 

 

IMPORTANȚA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS  

 

Prof. Dihoru Iulica 

Școala Gimnazială Sadova-Craiova, județul Dolj 

 

Putem spune că abordarea unui stil de viață sănătos ne preocupă și formează obiectul de interes 

pentru  fiecare dintre noi mai devreme sau mai târziu. Motivele importanței acestuia în viața noastră 

sunt dintre cele mai diverse: fie conștientizăm din prima importanța acestuia pentru sănătatea noastră 

psihică și fizică, precum și pentru un corp în formă, în care să existe proporționalitate între greutate și 

înălțime, fie această conștientizare se produce mai târziu, când apar complicații precum obezitatea care 

duce la boli precum hipertensiune arterială, diabet de tip 2, probleme cardiace etc., precum și în ultimul 

caz la deces. 

Toate aceste consecințe care intervin ca urmare a unui stil de viață nesănătos, haotic, îl 

determină pe om să-și schimbe stilul de viață prin schimbarea/reducerea alimentației pe bază de carne, 

http://www.agerpres.ro/lifestyle/2015/11/12/natiunile-unite-lanseaza-2016-anul-international-al-leguminoaselor--08-10-41
http://www.agerpres.ro/lifestyle/2015/11/12/natiunile-unite-lanseaza-2016-anul-international-al-leguminoaselor--08-10-41
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grăsimi, uleiuri, prăjeli și introducerea în meniu a fructelor, legumelor și cărnii fierte, evitându-se 

prăjelile, sucuri naturale în locul celor carbogazoase etc. 

Vorbind de stil de viață sănătos se impune a se analiza și ce anume presupune un stil de viață 

sănătos dar și ideea de sănătate. Astfel, Organizația Mondială a Sănătății a propus în 1946 definiția 

următoare: „Sănătatea este o stare pe deplin favorabilă atât fizic, mintal cât și social, și nu doar absența 

bolilor sau a infirmităților”. Mai târziu a fost inclusă în această definiție și „capacitatea de a duce o 

viață productivă social și economic”. 

Într-o opinie, stilul de viață sănătos a fost definit  ca o schimbare în ceea ce privește  modul de a 

trăi și de a gândi constructiv și pozitiv. În susținerea acestui punct de vedere vine chiar un studiu 

efectuat de oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Melbourne care au constatat că secretul menţinerii 

unui stil de viaţă sănătos este atitudinea pozitivă. 

Cercetătorii de la Institutul pentru Economie Aplicată şi Cercetări Sociale, din Melbourne, au 

analizat informaţii cu privire la dietă, exerciţii fizice şi personalitate, provenite de la 7000 de oameni.  

Rezultatele studiului sugerează că cei care au crezut că viaţa lor se poate schimba doar ca urmare a 

propriilor lor acţiuni, mâncau mai sănătos, făceau mai mult sport, fumau mai puţin şi evitau consumul 

de alcool. Pe de altă parte, s-a constatat că oamenii care cred în noroc sau soartă, tind să aibă un stil de 

viaţă mai nesănătos. De asemenea, studiul a demonstrat că bărbaţii şi femeile au opinii diferite cu 

privire la beneficiile aduse de un stil de viaţă sănătos. Se pare că bărbaţii vor să obţină rezultate fizice  

de pe urma unui stil de viaţă sănătos, pe când femeile sunt mult mai receptive şi s-au bucurat mai multe 

de ideea de a duce o viaţă echilibrată şi sănătoasă.  

Stilul de viață trebuie asigurat prin hrană sănătoasă, mișcare fizică în aer liber, consum de apă 

(minim 2 litri zilnic pentru hidratare), de sucuri naturale, de ceaiuri, lapte, prin obiceiuri alimentare 

sănătoase, prin odihnă, muncă, educație, comportament alimentar sănătos. Alimentația sănătoasă și 

echilibrată este una din laturile care conturează stilul de viață sănătos. 

Rezultă de mai sus că într-o altă opinie, stilul de viață sănătos a fost raportat la:  

Odihna (somnul), odihnă activă și managementul stresului (managementul energiei). În ceea 

ce privește odihna se recomandă un număr de 7-9 ore pe zi - cine doarme mai puțin sau mai mult iși 

scurtează viața. Odihna prin somn presupune respectarea și unui interval orar, cel mai sănătos somn 

fiind noaptea între ora 22:00 - 23:00 până la 6:00 - 7:00 dimineața. Odihna poate să fie și activă. 

Odihna activă presupune să faci ceva ce te destinde, ce te relaxează, să faci ce-ți place în viață: dans, 

înot, muncă placută intensă, mișcare, exercițiu fizic sau sport intens, cititul unei cărți, ascultarea 

muzicii, plimbarea cu prietenii prin parc, prin natură etc. 
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Alimentația sănătoasă și hidratare. Pentru o alimentație sănătoasă se recomandă să se acorde 

importanță alimentelor prevăzute în în piramida alimentelor sănătoase.  

Piramida alimentară se referă la clasificarea alimentelor în funcţie de proporţia ideală a 

fiecărui aliment în dieta zilnică. Sunt mai multe variante ale piramidei alimentare. Iniţial aceasta a fost 

dată publicităţii în 1992 de către Departamentul de Agricultură al Statelor Unite. În 1998 cercetători din 

Bruxelles au propus o altă variantă a piramidei, pentru ca în 2002 de la Harvard să se promoveze o altă 

versiune. Finalmente, în 2008, aceiaşi cercetători de la Harvard au schimbat structura piramidei 

alimentare, în lumina noilor informaţii legate de alimentaţie, rezultate din cercetările întreprinse în 

ultimii ani. 

Piramida alimentației este considerată BIBLIA UNEI DIETE ECHILIBRATE. Regula citirii ei 

este simplă: cu cât un aliment se află mai jos situat în piramidă, cu atât este mai sănătos pentru noi, deci 

poate fi consumat mai des și în cantități mai mari. Cu cât un aliment este situat mai sus în piramidă, el 

trebuie mâncat mai rar și în cantități mai mici, dar nu trebuie exclus din alimentație, pentru că fiecare 

aliment contribuie la necesarul de resurse pentru organism. 

Alimentația sănătoasă presupune mai puțină mâncare animală, proteină, grăsime animală (lapte, 

brânză, carne, ouă și derivate din acestea) și mai multă 

mâncare vegetală, întocmai cum recomandă din ce în 

ce mai mulți doctori nutriționiști. Se recomandă să se 

mănânce mai puțin și mai des (3 mese principale, iar 

între mese să se consume câte un fruct, iaurt slab), mai 

variat. Alimentația bazată pe semințe, pește,  nuci, 

legume, fructe, lactate, cereale aduce organismului o 

stare de bine, oferă energie, o dezvoltare armonioasă și 

longevitate. 

Alimentația sănătoasă presupune și practicarea 

mâncatului conștient. Acest principiu al unui stil de 

viață sănătos în ceea ce privește dieta noastră zilnică ne 

învață să fim conștienți de felul în care mâncăm. Se recomandă a se evita consumul de  alimente în fața 

televizorului sau a calculatorului, în drum spre serviciu ori în timp ce facem orice altă activitate. Este 

necesar să se acorde mesei timpul și locul cuvenit pentru a ne bucura de acest obicei. În plus, vom 

mânca doar atât cât să ne săturăm: creierul ne va comunica mult mai repede când am atins nivelul de 

saturație și astfel vom evita mâncatul compulsiv. Despre acest principiu Dr. Susan Albers, autoare a 

cărții Eating Mindfully și Eat Q: Unlock the Weight-Loss Power of Emotional Intelligence a declarat: 
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,,E vorba despre a fi mai conștient de cum mănânci decât despre ceea ce mănânci. Cei care mănâncă 

conștient sunt conștienți de obiceiurile lor alimentare și de cum mănâncă. Ei sunt cu un pas înaintea 

foamei. Ei mănâncă atunci când le e foame și se opresc atunci când s-au săturat. Mâncatul conștient te 

ajută să mănânci mai încet, să savurezi și să nu mai mănânci pe pilot automat.” 

Hidratarea - O bună hidratare este esenţială pentru sănătate deoarece fiecare celulă din corp 

are nevoie de apă, hidratarea fiind vitală pentru funcţiile de bază ale organismului precum reglarea 

temperaturii corpului, tensiunii arteriale, buna funcţionare a celulei nervoase, realizării digestiei. 

Hidratarea adecvată este extrem de importantă pentru buna funcţionare a creierului. Când suntem bine 

hidrataţi, neuronii sunt alimentaţi cu nutrienţi şi sânge oxigenat, iar creierul funcţionează în parametri 

normali. Deshidratarea uşoară cu pierderea de până la 1-2% din greutatea corporală poate afecta 

capacitatea de concentrare. Pierderea de greutate corporală de peste 2% datorită deshidratării poate 

afecta abilităţile de prelucrare a informaţiei şi memoria de scurtă durată. Se recomandă consumul a 

minim 2 litri de apă pe zi și evitarea unor băuturi precum: cafeaua, sucuri acidulate etc. 

Munca și mișcarea - Munca (de preferat intensă) 8 ore pe zi. Mișcarea intensă în urma căreia 

să se transpire (mai ales pentru cei care au muncă sedentară,  muncă de birou etc.) minim 1 oră pe zi 

sau lucrul în gospodărie, exerciții fizice, sportul, chiar urcatul scărilor și mersul pe jos minim 30-45 

minute pe zi este sănătos. 

Educația (care include și autoeducația, dezvoltarea personală): Educația este un alt factor 

important care intră în componența stilului de viață sănătos. Stilul de viață sănătos înseamnă să ne 

schimbăm modul de a trăi, dar și modul de gândire nesănătos cu un mod de trai și de gândire sănătoasă 

constructivă, pozitivă. Să renunțăm, prin informare, educare, autoeducare, la obiceiurile proaste, 

nesănătoase și să le înlocuim prin obiceiuri bune, sănătoase pentru noi și cei din jurul nostru. 
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VALOAREA NUTRITIVĂ A ALIMENTELOR 

 

Prof. Dinu Gheorghiţa 

Prof. Bărbieru Nadia 

Şcoala Gimnazială Nr.150, Sector 5, Bucureşti  

 

    
      Sănătatea depinde în mare măsură de obiceiurile şi deprinderile care formează stilul nostru de viaţă,  

adică ceea ce mâncăm, câtă mişcare fizică facem, cât alcool consumăm sau câte ţigări fumăm, şi nu în 

ultimul rând de calitatea relaţiilor noastre sociale. Ceea ce este esenţial, este faptul că stilul de viaţă este 

un factor ce poate fi controlat, astfel ne putem controla şi sănătatea. La orele de Educaţie tehnologică la 

clasa a V-a, dar şi la  orele de dirigenţie, promovăm un stil de viaţă care să maximizeze, în limitele 

unor condiţii date, sănătatea, bunăstarea şi împlinirea umană a elevilor nostri. Le explicăm că, 

eliminând obiceiurile alimentare nesănătoase, sedentarismul, fumatul, alcoolul, putem să ne menţinem 

mai sănătoşi. Menţinerea unei sănătăţi psihice prin înlăturarea tensiunilor nervoase, a încordărilor şi a 

stresului, este o altă abordare a unui stil de viaţă sănătos. 

      Schimbarea stilului de viaţă se face printr-o alimentaţie echilibrată, consum de legume şi fructe, 

consum de lipide vegetale (ulei de măsline), consum de peşte şi fructe de mare, consum de produse 

lactate, exerciţii fizice moderate, respectarea orelor de odihnă, exerciţii de relaxare, respiraţie, etc.  

Sistemele de sănătate din întreaga lume trag un semnal de alarmă, din ce în ce mai mulţi copii suferă de 

obezitate, diabet zaharat, boli cardiovasculare sau endocrinologice. Recent, Ministerul Sănătăţii a decis 

să interzică comercializarea anumitor alimente în şcoli. În faţa atâtor informaţii contradictorii, cadrele 

didactice şi părinţii, trebuie să ştie care sunt alimentele care asigură creşterea armonioasă a copiilor. 

Calitatea unui produs alimentar de a răspunde necesităţilor organismului reprezintă valoarea sa 

nutritivă. Elementele nutritive de care organismal are nevoie se găsesc în alimentele de ordin animal, 

vegetal şi mineral, pe care natura le oferă. După natura şi modul de folosire a elementelor nutritive, 

acestea se pot clasifica astfel:proteine, glucide, lipide, minerale şi vitamine. 

Proteinele sunt cele mai importante elemente nutritive pentru organism. Proteinele intră în structura 

tuturor celulelor organismului, de aceea au un rol vital în creşterea copiilor. Trebuie să încercăm  să  

evităm mezelurile, deoarece acestea au de obicei un conţinut mare de grăsimi și sare, precum şi 

numeroşi aditivi alimentari. Este bine să alegem  proteinele cu conţinut scăzut de grăsimi, precum 

carnea slabă de vită sau porc, carnea de pui şi curcan, peşte, ouă.  
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Lipidele (grăsimile) au rolul de a fi arse pentru a elibera energia pe care o conţin, numită energie 

calorică. Deci, avem  nevoie si de grasimi. Ar fi bine să optăm  pentru peşte gras, ulei de porumb sau 

de măsline. Nucile, alunele, fisticul şi seminţele conţin şi ele grăsimi benefice, putem presăra aceste 

alimente peste salate sau pur și simplu să reprezinte o gustare ce poate fi ronţăită între mese. 

Glucidele conţin puţine calorii şi rolul cel mai important este de a elibera energie. Ele sunt denumite şi 

substanţe dulci, datorită gustului dulce pe care îl au. Atunci când se iveşte ocazia le explic copiilor că 

dulciurile nu sunt o alegere sănătoasă. Ele cresc riscul de obezitate, diabet zaharat și alte afectiuni. Ar fi 

bine să consume doar ocazional bomboane, prăjituri sau sucuri cu adaos de zahăr sau îndulcitori.  

Substanţele minerale necesare organismului sunt: sodiul, calciul, fierul, magneziul, potasiul şi 

fosforul. Ele sunt necesare, deoarece intră în compoziţia muşchilor, a nervilor, a sângelui. Cele mai 

importante minerale sunt: calciul, fosforul, fierul şi iodul.  

Vitaminele au o mare importanţă în viaţa organismului. După proprietatea lor de a se dizolva în apă 

sau în grăsimi, vitaminele se împart în două grupe: 

 liposolubile – cele care se dizolvă  în grăsimi 

 hidrosolubile – cele care se dizolvă în apă. 

Din categoria vitaminelor liposolubile fac parte vitaminele A, D, E şi K, iar din cea a vitaminelor 

hidrosolubile fac parte vitaminele din grupele B şi C. Vitaminele trebuie asociate astfel încât să se 

completeze unele pe altele, pentru a-i oferi organismului tot ce are nevoie. Pentru a avea o alimentaţie 

raţională trebuie să cunoaştem toate alimentele pe care le consumăm. Fructele, legumele şi 

zarzavaturile nu trebuie să lipsească din meniu. Cu cât sunt mai variate, cu atât aportul de vitamine şi 

fibre este mai bogat. Alimentele bogate în calciu precum brânzeturile şi  lactatele sunt importante 

pentru un sistem osos sănătos. Putem consuma de câteva ori pe zi lapte cu un conţinut scăzut de 

grăsimi, iaurt, brânză.  

      Alimentele constituie pentru om substratul vieţii, fiind alese în funcţie de obiceiurile şi educaţia lui. 

Actul alimentar nu poate fi definit numai prin prisma satisfacerii unor nevoi nutritive. În spatele 

cuvântului “a mânca” se află omul care mănâncă. Iar omul trebuie să fie privit ca o fiinţă care, pe lângă 

cunoştinţele dobândite în timp, prezintă şi o conformaţie spirituală legată de afectivitate şi educaţia sa.  

Organismul nostru este complex şi are nevoie de o cantitate variată de nutrimente pentru a 

funcţiona corect. Prin urmare, trebuie să consumăm  produse din toate grupele alimentare pentru a 

funcţiona optim. De asemenea, credem cu tărie că pentru a avea un stil de viaţă sănătos, gândurile 

negre trebuie evitate,  pentru că, doar cele pozitive dau naştere la sentimente şi emoţii constructive care 

ne ajută să rezolvăm problemele dificile mult mai uşor. Dacă vrem să ducem o viaţă lungă şi frumoasă 

răspunsul este acesta: Gândeşte pozitiv! Consumă alimente sănătoase! Gândeşte inteligent! Deci, 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

116 

 

factorul care contribuie la o viaţă frumoasă şi sănătoasă este educaţia. Educarea elevilor, ca mijloc de 

dezvoltare a cunoştinţelor şi schimbarea comportamentului într-un stil de viaţă sănătos, ar trebui să fie 

unul din scopurile principale ale dascălilor şi ale Ministerului Educaţiei. Modul sănătos de viaţă este 

temelia profilaxiei bolilor. Copilul sănătos poate fi educat mai uşor. Este un fapt general cunoscut. În 

acest fel se formează  mai repede toate priceperile şi deprinderile necesare, el se adaptează  mai uşor la 

schimbările ce au loc într-un ritm alert. Sănătatea este cea mai importantă premisă a formării corecte a 

caracterului, iniţiativei, a voinţei  puternice,  capacităţilor şi aptitudinilor naturale. 

 

 

ALIMENTAȚIA ADOLESCENTULUI 

 

Prof. Dobre Marinela  

Școala Gimnazială „I.D.Sîrbu” Petrila, județul Hunedoara 

 

Cel mai valoros dar oferit de Dumnezeu omului este fără umbră de îndoială viaţa, iar cea mai 

bună viaţă este cea trăită cu sănătate. Pentru menţinerea sănătăţii este nevoie de o cantitate suficientă de 

alimente bune şi hrănitoare. Fiecare organ al corpului îşi cere partea sa de alimente. 

Alimentaţia descrie procesul prin care o persoană consumă alimente din care organismul 

absoarbe substanţele nutritive de care are  nevoie pentru o bună funcţionare. Alimentaţia corectă în 

rândul adolescenţilor şi numai, contribuie la prevenirea anumitor boli, îmbunătăţeşte starea generală de 

sănătate şi ajută la creşterea şi dezvoltarea normală a organismului. 

Adolescenţa face trecerea de la copilărie la starea de adult. Nu se poate stabili un interval precis, 

însă ea cuprinde interval dintre 13 şi 19 ani. Atât pentru fete cât şi pentru băieţi o putem diviza în două 

subperioade; una cuprinsă între 13-15 ani care coincide cu perioada de pubertate şi alta cuprinsă între 

16-19 ani - perioada postpubertară.  

Nutriţioniştii observă la adolescenţi două tendinţe în privinţa alimentaţiei, amândouă la fel de 

nesănătoase. Adolescenţa este vârsta la care apare dorinţa de a imita vedetele tv, dorinţa de a fi 

invidiat/ă de colegii de clasă. Această dorinţă le determină, în special, pe fete să apeleze la diete 

drastice. O dietă dezechilibrată în adolescenţă îşi arată colţii câţiva ani mai târziu, când adultul are fie 

probleme cu greutatea, fie lipsă de calciu, fie predispoziţie la diabet.  

A doua tendinţă se referă la dorinţa de independenţă pe toate planurile, inclusiv alimentaţia. 

Astfel, adolescenţii resping obiceiurile alimentare propuse de părinţi. În locul meselor la ore fixe, al 
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mâncărurilor preparate în casă, în locul fructelor şi legumelor, ei preferă pizza, hamburgerii, cartofii 

prăjiţi, chipsurile, băuturile carbogazoase. O astfel de abordare a dietei îi lipseşte pe adolescenţi de 

proteinele, fierul, calciul necesare dezvoltării armonioase. Mai mult, din cauza dietei, obezitatea la 

adolescenţi a luat amploare în ultimele decenii.  

Problema alimentaţiei adolescenţilor trebuie tratată cu foarte mare atenţie în special de către 

părinţi. Tendinţa este de a trata adolescentul ca şi adulţii şi de aceea sunt lăsaţi de multe ori 

independenţi, să mănânce pe unde apucă şi ce vor. Este adevărat faptul că este foarte dificil de controlat 

ce produse consumă şi cât consumă. 

În această perioadă individul trece prin profunde transformări: are loc o accelerare a procesului 

de creştere a organismului, el se dezvoltă fizic, neuroendocrin şi intelectual şi toate funcţiile sale vitale 

se intensifică. Organismul are nevoi energetice crescute în special în proteine, minerale (calciu, fosfor), 

oligoelemente (fier, zinc) precum şi de vitamine (A, E). Adică alimentaţia trebuie să fie suficientă din 

punct de vedere caloric şi din punct de vedere al factorilor nutritivi. 

Alimentaţia adolescentului trebuie să fie adaptată necesităţilor creşterii şi dezvoltării 

organismului său. În acelaşi timp, tânărul devine tot mai independent şi ia mai multe decizii privind 

alimentaţia, din acest motiv, părinţii trebuie să cultive adolescenţilor obiceiuri alimentare sănătoase. 

Factorii care contribuie la formarea unor proaste obiceiuri alimentare sunt mâncărurile fast-food 

la un preţ scăzut şi sărace în elemente nutritive, accesul limitat la alimentele sănătoase atunci când 

adolescentul se află departe de mediul familial, impresia că alimentele fără grăsimi şi neprocesate nu 

sunt gustoase, lipsa informaţiei privind alimentaţia sănătoasă, exemplul prost dat în familie, impactul 

media asupra adolescenţilor, incidenţa crescută de tulburări alimentare la tinerele care îşi doresc un 

corp „perfect”. 

Datorită faptului că în timpul dezvoltării, băieţii câştigă mai mult în masa musculară, iar fetele 

câştigă mai mult ţesut adipos, necesarul energetic şi proteic diferă: la băieţi creşte până la 16-17 ani, iar 

la fete creşte începând cu 12-14 ani, apoi scade. 

Nevoile energetice sunt de 2 900 calorii pe zi la băieţii între 13-15 ani şi de 3 100 calorii pe zi la 

cei între 16-19 ani. La fete se consideră a fi de circa 2 500 calorii pe zi între 13-19 ani. Raportat la 

kgc/corp greutate ideală, aceste nevoi reprezintă circa 55-60 cal/kgc/zi la  băieţi şi 50-55 cal/kgc/zi la 

fete. 

Proteinele vor acoperi 13% din valoarea calorică a raţiei zilnice. Din cantitatea de proteine, ce l 

puţin 56-60% vor avea valoare biologică mare, vor fi de origine animală. Este foarte important să se 

respecte întocmai necesarul de proteine cu valoare biologică mare, pentru că adolescenţa este perioada 
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când se desăvârşeşte dezvoltarea staturo-ponderală, deci când organismul are nevoi plastice mai 

accentuate.  

Glucidele vor acoperi circa 55-56% din valoarea calorică a raţiei zilnice. Acestea se vor da mai 

ales sub forma produselor cerealiere, a legumelor şi fructelor şi mai puţin a dulciurilor concentrate. 

Grăsimile vor acoperi circa 31-32% din valoarea calorică globală. Din cantitatea totală circa 

60% vor fi de origine animală. 

Alimentaţia are în această perioadă un triplu scop. Să furnizeze raţia de întreţinere, să furnizeze 

raţia necesară efortului fizic şi intelectual şi să furnizeze raţia necesară creşterii şi dezvoltării 

organismului. 

Pentru a respecta cerinţele calorice menţionate mai sus alimentaţia trebuie să fie cât mai variată, 

bogată în carne, legume, fructe, lactate şi în acelaşi timp concordantă cu nevoile ce decurg din felul 

activităţii depuse. Bineînţeles, fără exces de făinoase, grăsimi gătite, mezeluri sau conserve. Sub nici o 

formă nu trebuie introduse în alimentaţie, tutunul, alcoolul, cafeaua, condimentele iuţi.  

În prezent alimentaţia de bază a tinerilor conţine produse de tip fast-food şi băuturi 

carbogazoase, mai mult de jumătate dintre aceştia nerespectând recomandările nutriţionale existente în 

cărţile de specialitate. Astfel, în ceea ce priveşte consumul de grăsimi, aproximativ 2/3 dintre 

adolescenţi consumă mai mult decât doza recomandată de grăsimi. Cu toate acestea, au fost depuse 

eforturi considerabile pentru a promova alimentaţia sănătoasă în şcoli, dar şi acasă, rezultatele pozitive 

încă se lasă aşteptate.  

Cei mai mulţi dintre adolescenţi ignoră rolul lichidelor în nutriţie. Este foarte important să se 

limiteze consumul băuturilor răcoritoare cu un conţinut ridicat de zahăr şi a sucului de fructe mai ales 

între mese. Cafeina din băuturile carbogazoase şi cafeaua conduc la apariţia tulburărilor de somn, mai 

ales dacă acestea sunt consumate seara, ceea ce conduce la apariţia diferitelor probleme de sănătate şi 

la scăderea performanţelor la învăţătură. Potrivit ghidurilor alimentare, adolescenţii trebuie să evite 

consumul băuturilor alcoolice, organismul acestora necesitând cantităţi semnificative de apă, pentru a 

evita deshidratarea.  

Adolescenţii care zilnic sunt supuşi unor activităţi fizice intense sau care practică un sport de 

performanţă au nevoie de o alimentaţie diferită spre deosebire de ceilalţi tineri de aceeaşi vârstă. De 

exemplu, sportivii au nevoie de o cantitate mai mare de lichide în timpul exerciţiilor, dar şi de o 

cantitate mai mare de carbohidraţi, aceştia fiind principala sursă de energie. Pentru ca sănătatea să nu 

aibă de suferit carbohidraţii trebuie asimilaţi din cereale integrale şi din fructe şi nu din produse cu un 

conţinut ridicat de zahăr rafinat. 
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Cărţile de specialitate recomandă adoptarea unui regim alimentar echilibrat pentru menţinerea 

sănătăţii organismului. Utilizând noua piramidă a alimentaţiei, regimul alimentar al tinerilor poate fi 

particularizat, astfel încât alimentaţia să le asigure substanţele nutritive necesare pentru creşterea şi 

dezvoltarea adecvată dar şi energia necesară pentru desfăşurarea tuturor activităţilor zilnice. Noua 

piramidă a alimentaţiei recomandă: 

- Consumul  legumelor de culoare verde şi portocalie (fasolea, mazărea, morcovii); 

- Consumul de fructe proaspete sau conservate. Consumul sucului de fructe trebuie limitat, 

deoarece sunt fructe care conţin o cantitate mare de zahăr, ceea ce conduce la creşterea 

glicemiei; 

- Consumul produselor lactate degresate, deoarece conţin o cantitate mare de calciu. Calciul este 

un element la fel de important în perioada adolescenţei. În adolescenţă se constituie aproximativ 

50% din masa osoasă. Dacă adolescentul nu primeşte necesarul de calciu în această perioadă 

critică, tânărul nu va ajunge în jurul vârstei de 30 de ani la densitatea osoasă normală. 

Astfel adolescenţii trebuie să consume 3 pahare de lapte degresat sau produse lactate echivalente, 

iar copiii cu vârstă mai mică de 14 ani trebuie să consume produse cu o cantitate mai mică de lactoză, 

astfel se recomandă alte produse cu un conţinut ridicat de calciu-brânză şi iaurt. Calciul poate fi luat şi 

din produsele din soia, varză albă, andive, alge marine, prune, smochine. 

- Consumul grăsimilor care provin de la peşte, alune sau uleiuri vegetale (în cazul adolescenţilor 

25-30% din calorii trebuie să provină din aceste grăsimi). Trebuie limitat consumul grăsimilor 

solide care provin din unt, margarină sau untură; 

- Consumul proteinelor care provin din carne fără grăsimi, preparată la cuptor, fiartă sau pe grill. 

Deoarece alimentaţia sănătoasă se caracterizează prin diversitate, este indicat ca proteinele să 

fie asimilate şi din peşte, fasole, mazăre, nuci sau seminţe.  

Noile ghiduri şi piramide alimentare au la bază conceptul de calculare al caloriilor. Prin calcularea 

corectă a numărului de calorii asimilate în urma servirii unei mese dar şi prin evitarea consumării 

alimentelor cu un conţinut exagerat de mare în zahăr şi grăsimi, adolescenţii îşi pot menţine greutatea 

corporală. De asemenea, prin practicarea regulată a exerciţiilor fizice este echilibrată cantitatea de 

energie din organism, dar acestea ajuta şi la menţinerea greutăţii corporale şi la îmbunătăţirea stării 

generale de sănătate. Astfel, adolescentul trebuie încurajat să practice un sport sau pur şi simplu să 

petreacă mai mult timp în aer liber şi mai puţin în faţa calculatorului, televizorului şi a jocurilor video.  

Cu toate că, în ultimii ani, popularitatea dietelor vegetariene a crescut în rândul adolescenţilor, 

numai un număr foarte mic dintre tineri devin vegetarieni. De regulă, prin adoptarea unei diete 
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vegetariene echilibrate, urmată la indicaţia medicului, orice adolescent îşi poate controla cu succes 

greutatea, ajungând, dacă este cazul, la masa corporală ideală. Datoria adulţilor este să îi facă pe 

adolescenţi să înţeleagă că consumul echilibrat de alimente ajută consumarea unui număr mai mic de 

calorii, ceea ce conduce la scăderea sau la menţinerea greutăţii corporale.  

Ca şi în cazul adulţilor, adolescenţii trebuie să înţeleagă că alimentaţia sănătoasă este vitală 

deoarece asigură necesarul de substanţe nutritive şi astfel, nu trebuie să urmeze tratamente cu vitamine 

şi suplimente nutritive, care de altfel nu sunt recomandate. Administrarea suplimentelor nutritive ar 

trebui realizată numai sub supravegherea personalului medical. De asemenea, adolescenţii ar trebui să 

înţeleagă că cea mai bună metodă pentru menţinerea greutăţii corporale este adoptarea unui stil de viaţă 

sănătos, care presupune o alimentaţie diversificată şi echilibrată, la care se adaugă un program regulat 

de exerciţii fizice.  
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E-URILE DIN ALIMENTAŢIA COTIDIANĂ 

 

Prof. Doroftei Carmen Dănuța 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, județul Suceava 

 

 Puţini sunt cei care ştiu cât de mult ar trebui să ştie, ca să ştie cât de puţin ştiu! (W. Shakespeare) 

 

Unul dintre stâlpii fundamentali ai construcţiei omului îl reprezintă alimentaţia acestuia. 

Sănătatea şi echilibrul fiecăruia se află în corelaţie directă cu hrana. Viaţa sănătoasă este dată de 

deprinderea unei alimentaţii adecvate, împreună cu alte elemente corecte de comportament. În ceea ce 

priveşte actul hrănirii, nu este important doar ce mâncăm, ci şi cât, când şi cum ne alimentăm. 

După cum se ştie, nu numai hrana nesănătoasă dăunează corpului uman, ci şi un mod de hrănire 

necorespunzător, derivat din deprinderea unor obiceiuri alimentare greşite.  

În ultima vreme auzim din ce în ce mai des pe toate canalele media, sintagma „E-urilor 

periculoase”. Acest articol îşi propune într-o anumită măsură să clarifice o serie de lucruri legate de 

acest subiect fierbinte, al „E-urilor” din alimentaţia noastră. 

Ce sunt E-urile? 

Sunt aditivi alimentari, adică produşi chimici de sinteză, incluşi în industria alimentară pentru 

că îmbunătăţesc gustul alimentelor, le dau o culoare plăcută, apetisantă sau ajută la conservarea lor 

îndelungată, sporindu-le rezistenţa faţă de alterare. 

Litera E, urmată de un cod de trei sau patru cifre, a fost aleasă ca simbol pentru aditivii 

alimentari ulterior introducerii acestora pe scară largă (pentru a ajuta la uniformizarea internaţională a 

etichetelor de pe produsele exportabile), care au trecut testele de siguranţă şi au primit aprobare pentru  

utilizare pe întreg teritoriul Uniunii Europene (UE). 

În anul 1962, s-a aprobat publicarea unei liste unice care să cuprindă toţi aditivii alimentari 

utilizaţi în industria de consum. La început, această listă a fost populată de coloranţi, ca în 1964 să fie 

completată de conservanţi, în 1970 de antioxidanţi şi în 1974 de emulsificatori, stabilizatori, întăritori şi 

agenţi gelifianți. 

În multe ţări europene, termenul de "E-uri" este utilizat cu o conotaţie peiorativă, care face 

trimitere către ingredientele artificiale nocive din hrană. În realitate, mulţi compuşi naturali ai 

alimentelor sunt identificaţi cu un indice E: de pildă, vitamina C are ca sinonim numărul E300. 

O mulţime dintre alimentele aflate pe piaţă conţin aditivi alimentari. Adică acele E-uri care au 

stârnit deja îngrijorarea multora. Ce trebuie să ştim pentru a neproteja sănătatea este că unii aditivi sunt 
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mai periculoşi, iar alţii (deocamdată) inofensivi. Aşadar, E-urile se împart în trei categorii principale: 

cele inofensive, cele suspecte şi cele nocive. 

Categorii de aditivi alimentari: 

1. Îndulcitori: substanţe care dau un gust dulce produselor alimentare; 

2. Coloranţi: substanţe care redau sau intensifică culoarea produselor alimentare; 

3. Conservanţi: substanţe care prelungesc durata de păstrare a produselor alimentare; 

4. Antioxidanţi: protejează împotriva deteriorării cauzate de oxidare; 

5. Substanţele suport: adăugate în scopuri nutriţionale sau fiziologice; 

6. Acidifianţi: măresc aciditatea unui produs alimentar şi/sau îi conferă un gust acru; 

7. Corectori de aciditate: modifică sau controlează aciditatea sau alcalinitatea; 

8. Agenţi antiaglomeranți: reduc tendinţa particulelor individuale de a adera una la alta; 

9. Antispumanţi: sunt substanţe care previn sau reduc formarea spumei; 

10.Agenţi de încărcare: cresc volumul fără a modifica valoarea energetică; 

11. Emulsifianți: asigură un amestec omogen între apă şi grăsimile alimentare;  

12. Săruri de topire: determină distribuţia omogenă a grăsimilor şi a altor componente; 

13. Agenţi de întărire: refac sau menţin ţesuturile fructelor sau legumelor; 

14. Potentatori de aromă: ameliorează gustul şi/sau mirosul existent; 

15. Agenţi de spumare: fac posibilă formarea unei dispersii omogene a fazei gazoase; 

16. Agenţi gelatinizanți: dau textura unui produs alimentar prin formarea unui gel;  

17. Agenţi de glazurare: conferă un aspect lucios sau acţionează ca un strat protector; 

18. Agenţi de umezire: împiedică uscarea produselor alimentare; 

19. Amidonul modificat: obţinut prin tratamente chimice din amidon comestibil; 

20. Gaze de ambalare: sunt gazele introduse într-un container înaintea, în timpul sau după plasarea 

unui produs alimentar în container; 

21. Agenţi de propulsare: sunt gazele care scot un produs alimentar dintr-un container; 

22. Agenţi de afânare: eliberează gaz, mărind astfel volumul aluatului sau al cocii; 

23. Agenţi de sechestrare: formează complecşi chimici cu ionii metalici; 

24. Stabilizatori: menţin starea fizico-chimică a produsului alimentar; 

25. Agenţi de îngroşare: cresc vâscozitatea unui produs alimentar; 

26. Agenţi de tratare a făinii: se adaugă pentru a îmbunătăţi calităţile panificabile.  

În cele ce urmează am selectat câteva coduri, adică „E-uri” din fiecare categorie enumerată mai 

sus cu denumirea cunoscută, proprietatea şi unde anume se găseşte. 

E-uri inofensive 
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Codul Denumirea Proprietatea Unde se găseşte 

E100 Curcumina Colorant galben Băuturi alcoolice, cereale, dulciuri 

E101 Riboflavina Colorant galben Băuturi alcoolice, cereale, dulciuri 

E102 Tartrazina Colorant galben Băuturi alcoolice, cereale, dulciuri 

E959 
Neohesperidina 

dihidrocalcon 
Potentiatior de aromă Băuturi alcoolice (bere), lapte, deserturi 

E957 Taumatina Potentiator de aromă Produse cofetărie, băuturi aromate 

E941 Azot Gaz pentru ambalare Spray pentru copt şi prăjit 

E939 Heliu Gaz pentru ambalare Sigilare borcane şi conserve 

E938 Argon Gaz pentru ambalare Sigilare borcane şi conserve 

E920 L-cisteina Agen tratare faina Produse de panificaţie 

E903 Ceară de Candelilla 
Agent de 

separere/glazurare 
Produse de cofetărie, guma de mestecat 

E901 Ceară de albine 
Agent de 

separare/glazurare 
Produse de cofetărie, guma de mestecat 

E-uri suspecte 

Codul Denumirea Proprietatea Unde se găseşte 

E967 Xilitol Agent aglomerare Produse de cofetărie, patiserie, brutărie 

E966 Lactitol Agent aglomerare Produse din frcute conservate, deserturi cacao 

E965 Maltitol Stabilizator Produse de cofetărie, patiserie şi dietetice 

E953 Izomalt Agent îngroşare Produse din frcute conservate, deserturi cacao 

E948 Oxigen Gaz ambalare Sigilare borcane conservate 

E942 Protoxid de azot Gaz ambalare Spray profesional de copt 

E927b Carbamida-uree Îndulcitor Guma de mestecat 

E914 
Ceară de poietilena 
oxidata 

Agent acoperire Conserve de fructe proaspete exotice 

E912 Esteri ai acidului Agent acoperire Conserve de citrice 
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montanic 

E900 Silicon 
Agent 

antiaglomerant 

Bere, cidru, produse fermentate din legume şi 
fructe 

E635 
Ribonucleotide 

disodice 
Potentiator aroma Băuturi alcoolice şi nealcoolice 

E634 
Ribonuceotide de 

calciu 
Potentiator aroma Băuturi alcoolice şi nealcoolice 

 

E-uri periculoase 

Codul Denumirea Proprietatea Unde se găseşte 

E999 
Extract de 

Quillaia 
Agent spumare Băuturi energizante 

E954 Zaharină Îndulcitor Conserve fructe/legume, gemuri, jeleuri, paste tartinabile 

E952 Acid ciclamic Îndulcitor produse panificaţie şi dietetice, gemuri, guma mestecat 

E621 
Glutamat 

monosodic 

Potentiator 

aroma 
Orice aliment, băuturi alcoolice şi nealcoolice 

E517 
Sulfat de 

amoniu 
Stabilizator Produse de panificaţie şi patiserie 

E407 Caragenan Emulgator Dulciuri, creme, margarină 

E330 Acid citric 
Regulator de 

aciditate 
Alimente pe bază de fructe, legume, lapte, grăsimi 

E312 
Galat de 

dodecil 
Antioxidant 

Produse patiserie, snacksuri, supe şi ciorbe instant, sosuri, 
fructe procesate, cereale 

E310 Galat de propil Antioxidant 

Produse patiserie, snacksuri, supe şi ciorbe instant, sosuri, 
fructe procesate, cereale, cartofi deshidrataţi, mirodenii, lapte 
praf 

E285 
Tetraborat de 

sodiu 

Regulator de 

aciditate 
Icre de sturion (caviar) 

E284 Acid boric 
Regulator de 

aciditate 
Icre de sturion (caviar) 

E249 Nitrit de Conservant Produse de origine animală 
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potasiu 

E242 
Dicarbonat de 

dimetil 
Conservant Băuturi răcoritoare, ceaiuri, vin fără alcool, cafea 

E232 
Ortofenilfenol 

de sodiu 
Conservant Tratamentul de suprafaţă al citricelor, merelor şi perelor 

E228 
Bisulfit de 

potasiu 
Conservant Toate produsele alimentare vegetale 

Gaze de ambalare 

Gazele de ambalare reprezintă gaze ce intră în componența aerului, și care sunt introduse într-

un container înaintea, în timpul sau după plasarea unui produs alimentar în container. Ambalarea în 

atmosferă protectoare este o tehnică folosită în industria alimentară atunci când se dorește prevenirea 

oxidării și dezvoltării bacteriilor. Aceasta presupune eliminarea oxigenului din atmosfera ce înconjoară 

produsul prin înlocuirea acestuia cu alt gaz, azot sau amestec de azot și dioxid de carbon, în funcție de 

necesități. În schimb, produsele ce conțin carne roșie proaspătă trebuie ambalate într-o atmosferă 

îmbogățită în oxigen pentru a menține culoarea roșie și atractivă a produsului. 

Adaosuri periculoase ce pot provoca diverse boli au atras atenţia opiniei publice mondiale. 

Un exemplu elocvent îl constituie un aliment des folosit şi mult mediatizat, margarina. 

Margarina a fost descoperită din întâmplare: câţiva cercetători americani au observat că dacă încălzesc 

la 150 grade C un amestec de uleiuri vegetale, cu catalizatori de nichel şi hidrogen, obţin un produs alb 

asemănător untului, cu o structură moleculară identică cu cea a plasticului. Pentru că descoperirea s-a 

făcut în preajma celui de-al doilea război mondial, în plină perioadă de raţionalizare a untului, 

margarina a fost curând introdusă pe scară largă în alimentaţie. Azi, ea e “îmbunătăţită” cu tot felul de 

coloranţi şi aromatizanţi, care sporesc şi mai mult toxicitatea produsului. 

E 330, adică acidul citric (ori sarea de lămâie), este unul dintre cei mai periculoşi aditivi, 

potenţial cancerigen şi poate crea boli ale aparatului bucal. Se găseşte în sucuri şi în aproape orice 

produs conservat (de la dulceţuri la murături). 

Potrivit rapoartelor organizaţiilor internaţionale, la nivel global, mortalitatea datorată 

consumului de alimente îmbogăţite cu substanţe artificiale se află pe locul 4, după consumul de 

droguri, medicamente şi accidentele de circulaţie.  

Consumul îndelungat de produse alimentare aditivate sintetic produce în organismul uman un 

bombardament asupra organelor interne, care provoacă distrugerea sistemului imunitar, precum şi o 

serie de tumori maligne şi benigne.  
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Așadar, concluzia este că o bună măsură în toate este benefică. Noi, consumatorii trebuie să fim 

mai atenți la ce cumpărăm de pe rafturile magazinelor, să citim etichetele și să aplicăm principiul din 

străbuni “Paza bună trece primejdia rea “. 
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ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ, REZULTATUL MAI MULTOR FACTORI: 

FAMILIE, SOCIETATE, ŞCOALĂ 

 

Prof. Dragomir Simona, Colegiul Tehnic „Unirea” Ștei, județul Bihor 

Prof. Pașca Mărioara, Colegiul Tehnic „Unirea” Ștei, județul Bihor 

 

1.Ce înseamnă o alimentaţie sănătoasă? 

Alimentaţia sănătoasă este alimentaţia care corespunde din punct de vedere calitativ şi cantitativ 

nevoilor organismului şi nu conţine în exces factori alimentari de risc, precum alcool, sare, zaharuri sau 

grăsimi saturate.  

Pentru a mânca sănătos, trebuie să includem în dietă acele alimente cu o valoare nutriţională 

mare, care acoperă nevoile organismului şi să evităm excesele de alcool, sare, zaharuri sau grăsimile 

saturate. O dietă sănătoasă include alimente diverse şi consum moderat astfel încât să nu se depăşească 

nevoile energetice ale organismului. Este importantă şi prevenirea senzaţiei de foame acută, prin 

împărtirea raţiei alimentare în 3 mese principale şi 2 gustări, dar şi asocierea corectă a alimentelor. 

Pe lângă conţinutul lor nutriţional, unele alimente deţin şi anumite principii active care contribuie 

la buna funcţionare a organismului, cum sunt antioxidanții, acizii graşi esenţiali, bacteriile probiotice, 

fitosterolii şi multe altele, alimente numite "funcţionale". 

2.Rolul familiei, societăţii şi şcolii în stabilirea unei alimentaţii sănătoase 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale creşterii şi îngrijirii unui copil îl constituie, fără 

îndoială, alimentaţia. O alimentaţie sănătoasă însă este un scop pe care ar trebui să îl avem în 

permanenţă. Respectarea câtorva reguli simple în ceea ce priveşte alimentaţia ajută întreaga familie să fie 

sănătoasă şi fereşte toţi membrii acesteia de riscul apariţiei multor boli şi de acumularea nedoritelor 

kilograme în plus. Unul din momentele în care membrii familiei sunt împreună este servirea mesei. De 

cele mai multe ori familia se reunește la cină în timpul săptămânii, iar în week-end se bucură împreună, 

în cele mai fericite cazuri, de mic-dejun, prânz şi cină. 

De cele mai multe ori mămicile încep să-i formeze copilului diverse obiceiuri legate de servirea 

mesei, încă din primele zile de viaţă. La început, încercaţi să ţineți cont de sfaturile neo-natologului şi să 

alăptaţi copilul la 2-3 ore. După vârsta de 5-6 luni apare diversificarea şi stabiliţi un program, de care 

încercaţi să vă ţineţi o perioadă cât mai lungă în timp. Odată cu înscrierea copilului în grădiniţă, 

responsabilitatea este a celor de acolo, care trebuie să respecte obiceiurile alimentare recomandate de 
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medici şi nutriţionişti, şi anume cele 5 mese/ zi (patru la grădiniţă şi una acasă, cu familia): mic-dejun, 

gustare de fructe, prânz, gustare şi cină.  

Aşa cum stabilim reguli în ceea ce priveşte privitul la televizor ori joacă la calculator, va trebui să 

procedăm în acelaşi mod şi cu servirea mesei. 

Dacă nu vom renunța la ,,gustările” de după gustare ori prânz, la deserturile duble, ori se sare 

peste o masă importantă, întregul organism al copilului va fi periclitat.  

Suntem tentaţi să cedăm rugăminţilor copiilor atunci când vor vată de zahăr în parc ori o 

îngheţată, acceptand mici excepţii de la regulă.    

Reguli pentru o masă reuşită: 

• Atmosfera din jur - o familie care se reuneşte la servirea mesei, discută pe un ton calm, se apreciază şi 

se laudă reciproc sporeşte pofta de mâncare. 

• Aranjarea/ aspectul mâncării – nu este nevoie să munciți minute în şir pentru un sandwich, dar nici o 

bucată de pâine, cu o felie de caşcaval alături, pe o farfurie în care este pus şi felul doi nu-l va atrage pe 

copil. 

• Farfuriile mari cu porții în funcţie de vârsta copilului - acesta este un mic truc prin care copilul se simte 

bine după ce a mâncat măcar jumătate din ceea ce avea în farfurie; 

• Respectarea orelor de masă în week-end, chiar în funcţie de programul de la grădiniţă; 

• Implicarea copilului în realizarea meniului - indiferent de vârsta lui, se va simţi împlinit că a contribuit 

la un moment important pentru familia lui; 

• Răbdarea şi perseverența - insistaţi cu măsură, reveniţi peste o anumită perioadă de timp (peste câteva 

zile) cu felul respectiv refuzat, ori combinaţi-l cu altă garnitură ori ingrediente. 

• Mâncaţi şi voi aceleaşi feluri de mâncare, cel puţin în prezenţa copilului. El va fi astfel stimulat măcar 

să guste. 

• Lăudaţi mâncarea, exprimaţi-vă verbal, fără însă a vă adresa micuţului, pentru a-i trezi curiozitatea. 

„Mmmmm, ce bună e!”, „wowww, n-am mai mâncat aşa ceva de când eram mic!” 

O alimentaţie echilibrată, care să asigure copilului necesarul de vitamine şi minerale, este 

dezideratul fiecărui părinte.  

Greşeli în ceea ce priveşte alimentaţia copiilor lor.  

Numărul meselor zilnice 

Părinţii fac tot posibilul, să impună copiilor, încă de la vârste foarte fragede (2 ani), un anumit număr 

de mese pe zi. Majoritatea părinţilor au tendinţa de a încerca să îşi obişnuiască micuţii cu ritmul 

alimentar al unui adult, adică trei mese principale şi două gustări. Copiii în vârstă de până la 3-4 ani 

însă, nu pot mânca în acest ritm şi părinţii lor îi consideră, în mod greşit, mofturoşi. Adevărul este că la 
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vârsta aceasta micuţii mănâncă în mod obişnuit o masă principală şi câteva gustări dispersate pe tot 

parcursul zilei.  

Cantitatea de mâncare 

Părinţii au tendinta de a supraestima cantitatea de mâncare pe care copiii lor ar trebui să o ingereze în 

fiecare zi. În ciuda faptului că unii părinţi doresc să îşi trateze copiii ca pe nişte mici adulti, nu trebuie 

să uite că sistemul digestiv al copiilor este încă în formare, iar cantitatea de mâncare pe care copiii o 

pot ingera la o singură masă este una destul de mică în comparaţie cu porţia unui adult. Astfel, porţia de 

mâncare ideală pentru un copil preşcolar este de aproximativ un sfert din porţia unui adult.  

Renunțarea la alimentele sănătoase 

Deseori, părinţii renunţă prea uşor atunci când copiii refuză anumite alimente. Din păcate, copiii refuză 

alimentele sănătoase şi acceptă mai uşor alimentele mai puţin sănătoase, cum ar fi alimentele dulci, 

sărate sau grase. Părinţii trebuie să insiste atunci cand doresc să introducă un aliment nou sau chiar un 

obicei alimentar nou, sănătos, în alimentaţia copiilor. Nu renunţati uşor! Continuaţi să le oferiţi copiilor 

alimentul - în cele din urmă vor fi nevoiți să îl accepte, iar în timp, există şanse să ajungă să le placă.  

Dați exemplu greşit! 

Regulile alimentare pe care le stabiliţi pentru cei mici trebuie să fie regulile pe care şi voi le urmaţi. Nu 

puteţi să mâncaţi numai chipsuri, maioneză şi dulciuri, iar pe de altă parte să aveţi pretenţia ca cei mici 

să nu facă la fel, ci să mănânce numai hrană sănătoasă. Toată familia trebuie să urmeze o dietă 

sănătoasă, indiferent de vârstă sau siluetă.  

Prea multe alternative 

Una dintre greşelile cele mai frecvente pe care le fac părinţii în alimentaţia copiilor este oferirea 

alternativelor. Din dorința naturală ca cei mici să fie fericiţi, să mănânce doar ceea ce le place, părinţii 

le oferă celor mici alternative la meniul zilnic. Din nefericire, copiii au tendinţa de a alege din orice 

meniu numai alimentele grase sau dulci. Copiii ar trebui să aleagă numai momentul când vor să 

mănânce, nu şi ceea ce mănâncă. Părinţii trebuie să decidă meniul copiilor, în funcție de vârsta lor, 

momentul zilei, eventualele restricţii medicale.  

 Reguli pe care este bine ca întreaga familie să le respecte. 

 1.Respectaţi micul dejun 

Ştim toţi că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Un mic dejun sănătos trebuie să cuprindă 2 

felii de pâine integrală, ouă, o frunză de salată sau altă legumă crudă şi o felie de brânză sau un bol de 

cereale cu lapte sau iaurt, alături de o cană de ceai sau cafea. Dacă sunteţi amatori de mezeluri, alegeţi 

mezelurile în care materia primă este parte anatomică (şuncă, muşchi, pastramă), nu mezeluri din 

amestecuri tocate (salamuri, parizer, cremwurşti) etc. 
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2. Mese mici şi dese 

Dacă mâncăm la intervale scurte de timp în cantităţi mici, "păcălim" organismul. O cantitate crescută de 

alimente la o masă are ca rezultate creşterea în greutate prin cantitatea mare de substanţe asimilate. De 

asemenea, în cazul în care mâncăm mult odată, determinăm distensia stomacului, crescând astfel 

capacitatea lui de stocare şi întreţinem un cerc vicios, ajungand astfel să mâncăm din ce în ce mai mult la 

fiecare masă. 

3. Hidrataţi-vă corect 

Apa este foarte importantă pentru organismul nostru, fiind implicată în toate reacţiile organismului. 

Pentru a ne menţine sănătoşi şi a avea un metabolism optim trebuie să consumăm multă apă. Ideal este să 

consumăm 2 litri de apă plată pe zi. Sucurile carbogazoase sunt interzise, la fel şi sucurile cu adaos mare 

de zahăr. Nu uitaţi că, în calculul celor 2 litri de apă, nu trebuie să includeţi nimic altceva (ciorbe, supe, 

sucuri sau cafea). 

4. Respectaţi orarul meselor 

Cel mai bine este să avem 5 mese/zi, distribuite astfel: trei mese principale şi două gustări, iar intervalul 

dintre mese să nu depăşească mai mult de 3 ore. Astfel, putem lua micul dejun la ora 7-8 am, gustarea la 

ora 10-11 am, prânzul în jurul orei 13-14, gustarea a doua la ora 16-17 şi cina la ora 19-20. Este 

recomandat ca gustările să fie formate dintr-un fruct cu conţinut scăzut de calorii. Nu mâncaţi produse de 

patiserie sau mâncare tip fast-food. Sunt adevărate bombe calorice care, pe de-o parte îngrașă, iar pe de 

altă parte conţin grăsimi în cantităţi extrem de mari care fac să crească nivelul cu implicaţii grave asupra 

inimii şi vaselor de sânge. 

5. Mâncaţi fructe crude 

Specialiştii recomandă să mâncăm fructele între mesele principale, la gustare şi nu ca desert. Fructele 

aduc o cantitate crescută de energie şi sunt esenţiale pentru aportul crescut de vitamine şi minerale. Este 

de preferat să le mâncăm în formă originală, cel mult sub formă de sucuri, nepreparate termic, pentru că 

altfel îşi pierd proprietăţile. 

6. Desertul nu trebuie consumat seara 

Deserturile sau dulciurile aduc o cantitate mare de energie pe care organismul nu o poate folosi la orele 

serii, deoarece hormonii care intervin în folosirea lor sunt scăzuţi în a doua parte a zilei. Astfel, nefiind 

folosit de organism, "dulcele" se transformă în grăsimi care se depun. Este indicat să mâncăm dulciuri în 

prima parte a zilei, înaintea unui efort fizic sau intelectual crescut. 

7. Legumele sunt vitale pentru organism 

Legumele au un aport energetic scăzut, dar oferă organismului o cantitate crescută de vitamine, minerale 

şi antioxidanţi. 
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 Este bine să fie consumate crude sau preparate la abur, iar alături de fructe aduc un aport crescut de fibre 

necesar pentru funcţionarea normală a colonului.  

8. Modul de preparare al alimentelor 

Într-o dietă sănătoasă, alimentele trebuie să fie cât mai puţin preparate. Nutriţioniştii recomandă să 

consumăm hrană fiartă, friptă sau preparată la cuptor. Astfel, adaosul de substanţe oxidante - substanţe 

nocive pentru organism, este minim şi alimentele nu sunt nici foarte concentrate caloric. Este indicat 

adaosul de condimente care, în afara faptului că îmbogăţesc gustul, aduc şi un aport de substanţe ce ajută 

la digestie. În ceea ce priveşte alimentele cumpărate prelucrate, trebuie să învăţăm să citim etichetele 

fiecărui produs în parte. Majoritatea produselor conţin grăsimi saturate sau hidrogenate care pot duce la 

creşterea colesterolului, altele pot conţine o cantitate mare de sodiu, care poate duce la creşterea tensiunii 

arteriale, iar majoritatea conţin o serie de conservanţi care, consumaţi regulat, pot duce la îmbolnăviri.  

9. Nu mâncaţi pe fugă! 

Una dintre cele mai importante reguli pentru o alimentaţie corectă, este de fapt, o interdicţie: nu 

înfulecaţi! Masa trebuie să fie liniştită, fără discuţii, fără grabă. Pentru o masă completă, fără grabă, cu 

înghiţituri mici, mestecate suficient, sunt necesare aproximativ 20 de minute. Nu mâncaţi în picioare, nu 

mâncaţi în faţa televizorului, computerului, citind sau rezolvând o problemă la serviciu. Atenţie la copii! 

Dacă îi lăsaţi să mănânce în faţa televizorului sau a calculatorului pentru "a mânca bine", aşa vor mânca 

toată viaţa şi vor deveni obezi. 

10. Evitaţi stresul în timpul meselor 

Stresul este unul dintre cei mai puternici inamici ai sănătăţii, dar este şi cel mai important factor care 

determină supraalimentaţia. La persoanele stresate, scăderea glicemiei este frecventă, ducând la senzaţia 

de foame, şi mai ales la pofta de dulciuri, ceea ce duce în timp la diabet şi obezitate. În mod normal, 

glucidele în exces sunt depozitate sub formă de glicogen în ficat şi muşchi, iar în condiţii de stres 

hormonii determină eliberarea de glucoză, dar şi scăderea utilizării glucozei de către ţesuturi, rezultatul 

fiind valori crescute ale glicemiei sangvine. 
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REGULI DE BAZĂ PENTRU UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

Prof. Dumitraşcu Maria Magdalena 

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova, județul Dolj 

 

Un stil de viaţă sănătos înseamnă mai mult decât un set de reguli pe care le urmăm pentru a 

evita anumite boli. Trăind sănătos ne clădim o lume în care ne atingem potenţialul maxim, atât pe 

partea fizică, cât şi cea emoţională. Statistica Organizației Mondiale a Sănătății este îngrijorătoare: 70% 

din vizitele medicale sunt datorate alimentației dezechilibrate. Stresul și poluarea influențează negativ 

organismul. Stilul de viață, modul de alimentație ne pot schimba radical starea de bine. Corpul nostru 

are putere de autovindecare; vitaminele esențiale ne întăresc imunitatea, ne protejează de factorii nocivi 

care, fără să ne dăm seama, ne "bombardează" zi de zi. Nu oricine poate avea un trup perfect, dar 

oricine poate avea o sănătate bună, un număr corect de kilograme şi o stare de spirit potrivită. 

Modul în care percepem alimentaţia şi alegerile pe care le facem zi de zi au un impact 

semnificativ asupra sănătăţii şi stării noastre de bine. Pentru a putea vedea efecte vizibile, oamenii 

trebuie să înţeleagă că alimentaţia corectă şi sănătoasă nu trebuie să fie ocazională, ci trebuie să fie 

integrată într-un stil de viaţă care va asigura starea generală de sănătate şi longevitatea. Niciun aliment 

nu poate aduce, singur, toate principiile nutritive de care are nevoie organismul, ci doar o alimentaţie 

variată, moderată şi echilibrată. 

Alimentaţia. Unul dintre factorii care atârnă cel mai greu în ecuaţia sănătăţii este alimentaţia. 

Alimentele pe care le consumi afectează modul în care arăţi şi te simţi, sănătatea fizică şi mentală. 

Subiectul alimentaţiei ideale este unul extrem de vast, cu o multitudine de teorii, regimuri alimentare şi 

cure ce promit rezultate impresionante. A mânca sănătos nu înseamnă însă neapărat aderarea la o 

filozofie strictă de nutriţie sau renunţarea completă la alimentele care îţi dau satisfacţie. Înseamnă 

echilibru, moderaţie, alegeri potrivite şi respectarea unui set minim de reguli de bază, ce poate fi apoi 

extins. 

O alimentaţie sănătoasă are la bază un consum ridicat de fructe şi legume (de minim 5-6 ori pe 

zi), cereale integrale, grăsimi sănătoase (Omega-3, provenite în mare parte din peşte gras) şi carne 

slabă. Această combinaţie are rolul de a asigura o mare varietate de nutrienţi, păstrând nivelul de calorii 

redus, ceea ce duce la controlul greutăţii, al colesterolului şi tensiunii arteriale. 

Este recomandat să evităm sau să reducem treptat consumul de alimente procesate, zahăr, sare 

şi grăsimi. Consultă întotdeauna etichetele produselor pentru a determina valoarea nutritivă a acestora, 

precum şi ingredientele şi provenienţa lor. 
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De preferinţă, încearcă să mănânci alimentele crude, să le fierbi sau coci şi nu să le prăjeşti. 

Dacă totuşi recurgi la prăjit, foloseşte uleiuri cum este cel de măsline sau rapiţă. 

Încearcă să reduci la minim consumul de alcool şi să elimini băuturile carbogazoase, ce au un 

conţinut ridicat de zahăr. În ceea ce priveşte apa, o bună hidratare este esenţială pentru funcţionarea în 

condiţii optime a organismului şi pentru eliminarea toxinelor.  Recomandările diferă în ceea ce priveşte 

consumul optim de apă, însă cifrele se învârt în jurul valorii de 3 litri pe zi pentru bărbaţi şi 2,2 litri 

pentru femei. 

Trebuie să mai reţinem că mitul potrivit căruia a mânca sănătos înseamnă a mânca scump este 

doar atât, un mit. Există foarte multe reţete extrem de sănătoase care pot fi preparate cu un buget redus. 

Exerciţiile fizice. Corpul uman are nevoie de mişcare, lipsa acesteia ducând pe termen scurt şi 

lung la o multitudine de probleme. Exerciţiul fizic ne ajută să ne menţinem în formă inima şi sistemu l 

circulator, plămânii, să ne protejăm articulaţiile dezvoltând musculatura sau să ardem caloriile în exces. 

Un alt beneficiu este eliberarea de endorfine, substanţe ce ne dau o stare de euforie şi ce reduc 

percepţia durerii. Starea generală de bine şi reducerea riscului de depresie sunt date şi de întărirea 

respectului de sine sau de socializare, în cazul în care practicaţi sporturi împreună cu prietenii sau cei 

dragi. 

Cât de des ar trebui să facem exerciţii fizice şi ce tipuri sunt recomandate? La fel ca şi în cazul 

alimentaţiei, nici în cazul exerciţiilor fizice nu putem vorbi despre o recomandare bătută în cuie. În linii 

mari ar trebui să facem mişcare pentru circa 30 de minute în fiecare zi. Când vorbim despre mişcare ne 

referim la ceva mai intens decât o simplă plimbare (jogging, înot, aerobic, ciclism, etc.), deoarece 

musculatura şi inima trebuie să fie puse la treabă. 

Este important să găseşti o activitate fizică care să ţi se potrivească, pe care să o practici cu 

plăcere, deoarece în caz contrar îţi va fi foarte greu să te motivezi pe termen lung. 

De asemenea, în cazul în care suferi deja de anumite afecţiuni este recomandat să discuţi cu 

medicul tău înainte de a te apuca de sport, pentru a te asigura că acesta nu îţi va accentua eventualele 

probleme de sănătate. 

Stresul. Stresul este supranumit, pe bună dreptate, ucigaşul din umbră al omului modern. 

Efectele negative ale stresului se resimt atât fizic, cât şi emoţional, de la dezechilibrul sistemului 

imunitar, problemele cardiace şi digestive, agravarea astmului şi a diabetului, îmbătrânirea prematură şi 

până la depresie, atacuri de panică şi izolare socială. 

Stresul este mult mai mult decât o simplă senzaţie. Acesta este un răspuns fiziologic ce apare în 

situaţiile în care te simţi ameninţat, care îţi creşte rapid pulsul şi tensiunea, ritmul respiraţiei şi îţi 

inundă corpul cu hormoni cum ar fi cortizolul sau adrenalina. 
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Atât alimentaţia cât şi mişcarea contribuie la reducerea stresului, însă de cele mai multe ori 

trebuie să preiei controlul asupra gândurilor şi emoţiilor tale, asupra mediului de lucru şi a celui 

familial pentru a restabili echilibrul. 

Fumatul. În cazul în care fumezi, una dintre cele mai eficiente măsuri pe care o poţi lua pentru 

a pune bazele unui stil de viaţă sănătos este să renunţi la acest obicei. Fumatul creşte semnificativ riscul 

de apariţie a unui număr vast de afecţiuni, de la boli de inimă, atacuri cerebrale şi până la numeroase 

tipuri de cancer.  Este recomandat să apelezi la un grup de suport sau la sfatul medicului în cazul în 

care nu reuşeşti să scapi de acest viciu singur. 

Pe scurt, un stil de viaţă sănătos înseamnă să facem zilnic alegeri sănătoase, atât pentru propria 

persoană, cât şi pentru cei dragi ai noştri. Ceea ce nu este deloc uşor, dar cu voinţă şi perseverenţă 

putem reuşi. Trebuie doar să ne dorim suficient acest lucru! 

 

Bibliografie: 

1.http://www.csid.ro 

2.http://www.saptamanamedicala.ro 

 

 

PUBLICITATEA ȘI REȚELELE SOCIALE 

 

Prof. Dumitru Alina 

Colegiul Economic Mangalia, județul Constanța 

 

 

Rețelele sociale au devenit cel mai important mijloc de comunicare între oameni.  

Rețelele sociale precum Facebook, Google+, Twitter și altele, cu mare impact asupra 

rezultatelor căutarii pe Internet, au reușit să creeze o adevărată revoluție în materie de comunicare. 

Dacă la început rețelele sociale erau utilizate în scopul schimbului de mesaje de tip text, 

fotografii și imagini, căutare de prieteni, rude, colegi sau pur și simplu a unor oameni cu același mod de 

gândire. Astăzi posibilitățile rețelelelor de socializare s-au mărit considerabil. 

Totuși, scopul suprem al rețelelor de socializare rămâne comunicarea. 

Publicitatea în rețelele de socializare ajută la transmiterea oricărei informații prin mijlocul cel 

mai rapid și mai eficient, dat fiind că marea parte a timpului, oamenii o petrec anume în ele. 

http://www.csid.ro/
http://www.ziare.com/facebook/
http://www.ziare.com/google/
http://www.ziare.com/twitter/
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Rețelele de socializare, ca regulă, nu conțin o cantitate mare de informație care sustrag atenția, 

și care să fie capabilă să influențeze negativ asupra atenției potențialului client anume cu referire la 

publicitatea. 

Publicitatea trebuie să corespundă perfect conținutului și serviciilor oferite de rețeaua socială pe 

care este plasată. Mai mult decât atât, proiectele publicitare de succes vor fi cele ajustate unui criteriu 

geografic sau specificațiilor individuale ale audienței. 

Rețelele sociale pot aduce plasatorilor de publicitate venituri stabile, dacă se valorifică 

oportunitățile oferite de acestea. Plasatorilor de publicitate le este comod să lucreze în cadrul rețelelor 

sociale, pentru că pot să studieze profilul utilizatorului și interesele lui,  după care să creeze o bază de 

date a publicului și să țintească corect. Metoda principală de transmitere  a informației în cadrul 

rețelelor sociale este recomandarea. Un utilizator recomandă, fără să impună, un produs sau un serviciu 

altui utilizator, iar acesta din urmă transmite informația mai departe în lanț.  

Rețelele sociale prezintă o serie de avantajele și dezavantajele dacă sunt folosite cu scopul de a 

promova sau a te informa despre un produs. 

1. Avantaje 

Rețele sociale au multe avantaje, iar faptul că sunt atât de populare sunt un argument solid. Ele 

ne ajută să ținem legătura cu prieteni sau colegi de liceu/facultate, cum este cazul Facebook.  

Linkedin are peste 200 milioane de persoane la nivel mondial, printre care personal de la 

resurse umane sau manageri. Pe această rețea profilul dvs. este un CV online, pe care puteți să-l 

actualizați mereu cu recomandări de la alte persoane de la vechile joburi. Platforma încurajează 

utilizatorii să se conecteze cu alte persoane de la ei din organizație sau cu cei din același domeniu. 

Twitter este o altă rețea socială foarte populară. Este folosită de mulți jurnaliști sau actori 

celebri și poate fi o sursă bună de informare în timp real, deoarece informațiile circulă foarte repede. 

Prin rețelele sociale, tinerii își găsesc mai ușor un loc de muncă. Problema nu este numai a celui 

care caută un loc de muncă, ci și a angajatorilor, care, în ultimul timp, își prezintă ofertele din ce în ce 

mai frecvent prin rețelele sociale. Însuși angajatorul este interesat să-și recruteze viitorii angajați prin 

paginile rețelelor sociale, capabile să ofere detalii mai multe și mai concludente decât un CV obișnuit.  

Angajatorii au învățat în ultimul timp să studieze paginile din rețelele sociale ale unui potențial angajat.  

Evoluția acestora oferă informații valoroase, cu privire la capacitatea de muncă și de adaptare la 

serviciul oferit. Networking-ul creează un sentiment de încredere în sine și în propria performanță. 

Rețeaua socială este un mecanism capabil să spargă eventualul "zid", pe care utilizatorul îl simte între 

el și societate. Cercetatorul Jeffrey Hancock de la Cornell University a făcut o interesantă observație că 

rețeaua socială induce incomparabil mai multă stimă și încredere în sine decât o oglindă. Deoarece 
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oglinda te face să-ți descoperi trăsături negative, chiar defecte în imagine, pe când propriul tău succes 

pe Internet îți induce bucuria de a-ți constata propriul succes.  

2. Dezavantaje 

La capitolul dezavantaje, putem spune că multă lume nu este conștientă de eficiența acestor 

rețele sociale și le folosesc doar pentru a pierde timpul. Dacă se folosesc rețele sociale pentru interes de 

business trebuie ca profilul să fie atrăgător și actualizat des.  

O altă capcană a rețelelor sociale este că dau dependență. Nu veți realiza când zboară timpul, 

deoarece este mereu ceva nou pe wall și veți dori să fiți mereu online. 

Deoarece există tendința să postați tot ce faceți pe rețele sociale, nu vă mai puteți bucura de 

intimitate, toată lumea va ști mereu ce faceți și uneori acesta poate fi un dezavantaj. 

Din momentul în care devii utilizator al rețelei de socializare cunoscută sub numele de 

Facebook, trebuie să fii conștient de faptul că informațiile pe care le postezi pe wall-ul personal ori pe 

cel al prietenilor pot fi văzute de toată lumea. Chiar și când umbli la setările de confidențialitate, tot 

ceea ce împărtășești încă poate fi văzut de numeroase persoane, unele dintre ele fiindu-ți complet 

străine. Nu trebuie să îți transferi întreaga identitate din viața reală în lumea virtuală! 

Dependența de Facebook și de butonul ‘Share’ te poate influența negativ. Poți ajunge să îți 

petreci întreaga viață în fața calculatorului, îți poți pierde abilitățile de socializare și chiar prietenii ori 

poți rămâne în urmă cu treburile pe care le ai la locul de muncă. La fel cum se întâmplă cu orice altă 

dependență, și în cazul dependenței de Facebook lucrurile trebuie luate în serios.  

Dacă plasatorul de publicitate vrea să aibă succes în rețelele sociale, acesta va crea un conținut într-

adevăr interesant (fie de sine stătător sau prin intermediul utilizatorilor) pentru a atrage atenția 

consumatorului. Audienței trebuie să-i fie interesant, altfel oamenii vă vor ignora compania sau 

produsul. Rețelele sociale au fost create pentru distracție, de aceea veți fi întotdeauna nevoiți să vă 

întrețineți publicul. 

 

Bibliografie: 

1.http://www.rostclub.ro/promovare-prin-retele-sociale/promovare-prin-social-media.php 

2.http://consulting.md/rom/statistici-si-publicatii/cum-functioneaza-publicitatea-in-retelele-sociale-si-

ratingul-acestora-in-moldova 

 

 

http://www.rostclub.ro/promovare-prin-retele-sociale/promovare-prin-social-media.php
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http://consulting.md/rom/statistici-si-publicatii/cum-functioneaza-publicitatea-in-retelele-sociale-si-ratingul-acestora-in-moldova
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MODUL SĂNĂTOS DE VIAȚĂ – FACTOR DETERMINANT AL SĂNĂTĂȚII 

 

Prof. dr. Dumitru Mariana 

Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași, județul Iași 

 

Motto: Oamenii se roagă zeilor să le dea sănătate, fără să ştie că stă în puterea lor s-o 

menţină şi că luptând împotriva ei prin lipsa de măsură, o trădează prin goana lor după plăceri 

(Democrit). 

În viaţa de zi cu zi, oamenii nu dau atenţie unor lucruri, la prima vedere, elementare, dar care au 

un rol foarte important pentru viaţă şi sănătate, exemplu fiind modul de a organiza timpul pentru 

activităţi, alimentaţie, informaţie, odihnă. 

Modul de viaţă sănătos include: alimentaţia raţională, activitatea fizică, hidratarea organismului, 

respectarea regimului de odihnă, evitarea deprinderilor dăunătoare, controlul nivelului de stres, 

respectarea regulilor de igienă, consultul sistematic la medicul de familie.  

Alimentaţia raţională constă în satisfacţia necesităţilor organismului uman, din punct de vedere 

cantitativ dar şi calitativ. Normele de alimentaţie se stabilesc în dependenţă de vârstă, dezvoltarea 

fizică, sex, profesie, caracterul muncii. Deosebit de important în  alimentaţie este asigurarea 

echilibrului de: glucide, lipide, proteine, vitamine, elemente minerale. Organismul nostru este complex 

și are nevoie de o cantitate variată de nutrienți pentru a funcționa corect. Prin urmare, este necesar să se 

conmsume produse din mai multe grupe alimentare. Avem nevoie de toți cei trei principali 

macronutrienți: proteine, grăsimi, carbohidrați. Conform unor cercetători, cele mai sănătoase diete sunt 

cele bogate în grăsimi sănătoase ăi scăzute ăn carbohidraăi. Este important să consumăm si produse 

care conțin acizi grași Omega-3: pește gras precum somonul, semințe de in, nuci, fasole, soia. De 

asemenea, sunt importanți și micronutrienții: toate vitaminele și mineralele de care organismul are 

nevoie pentru a funcționa optim. 

Glucide se găsesc în  cereale şi produse din cereale (dacă se poate integrale), legume, fructe, 

zahăr şi produse de cofetărie. Depinde de alegerea fiecăreia dintre noi. Mănâncă alimente integrale, 

neprocesate! 

  Lipidele există în uleiurile vegetale şi animale, produse lactate (unt, smântână, frişcă, caşcaval) 

etc. Carnea, produsele lactate, ouăle, produsele marine, soia constituie cele mai bogate surse de 

proteine.  
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Ai grijă să introduci zilnic în meniu câteva porții de legume, obicei care influențează starea ta 

de fericire și de sănătate în general. Cele mai multe legume nu au calorii, îți dau o senzație de sațietate 

și sunt bogate în vitamine și minerale. Încearcă să consumi cât mai multe tipuri de legume, de diferite 

culori. Foarte sănătoase sunt legumele cu frunze, cum ar fi spanacul, dar și legumele crucifere precum 

conopida, broccoli și varza. Nu există o limită de legume pe care trebuie să le ingerezi, spre deosebire 

de fructe. Și fructele sunt importante în dieta noastră, deoarece sunt bogate în antioxidanți și 

nutrimente, însă unele conțin mult zahăr și de aceea trebuie consumate cu moderație. Vitaminele 

sporesc imunitatea şi activitatea vitală a organismul uman. Sărurile minerale (calciul, fosforul, 

magneziul, fluorul) sunt indispensabile ca material plastic pentru aparatul locomotor, iar unele din ele 

(fierul, cobaltul, cuprul, manganul, nichelul) participă la regenerarea celulelor sanguine şi nervoase. 

  Deosebit de importantă este practicarea mâncatului conștient, nu în fața televizorului sau a 

calculatorului, în drum spre serviciu ori în timp ce facem orice altă activitate. Să acordăm mesei  timpul 

și locul cuvenit. În plus, vom mânca doar atât cât să ne săturăm: creierul va comunica mult mai repede 

când am atins nivelul de saturație și astfel vom evita mâncatul compulsiv.“E vorba despre a fi mai 

conștient de cum mănânci decât despre ceea ce mănânci. Cei care mănâncă conștient sunt conștienți 

de obiceiurile lor alimentare și de cum mănâncă. Ei sunt cu un pas înaintea foamei. Ei mănâncă atunci 

când le e foame și se opresc atunci când s-au săturat. Mâncatul conștient te ajută să mănânci mai 

încet, să savurezi și să nu mai mănânci pe pilot automat.”, spune dr. Susan Albers. 

Pentru a avea o viață lungă și fără boli, alături de o dietă sănătoasă trebuie să faci și sport. Mai 

exact, orice tip de activitate fizică. Mișcarea este parte din natura corpului uman și buna sa funcționare, 

de la nivel celular și până la sistemele mari: muscular, osos, cardio-vascular sau articular și stabileşte 

un anumit echilibru psihic. Hipocrate spunea „Pentru prelungirea vieţii, omul are nevoie de gimnastică 

echilibrată, aer proaspăt şi plimbări”. 

O importanță, fundamentală atât în plan fizic, cât şi psihic revine odihnei. Scopul principal al 

odihnei constă în refacerea rezervelor de energie consumată într-un anumit gen de activitate, în 

înlăturarea oboselii acumulate şi restabilirea capacităţilor pentru a executa munca necesară fără a dăuna 

sănătăţii. Cel mai important element al odihnei este somnul. Pentru un somn liniștit este bine să se evite 

înainte de culcare situaţiile de stres, fumatul şi consumul băuturilor alcoolice, camera să fie aerisită, 

lenjeria de pat și de de corp trebuie să fie curată, comodă şi din materiale naturale. 

Suma deprinderilor nesănătoase ne vor influența starea de sănătate. Un factor, care acţionează 

negativ asupra sănătăţii reprezintă stresul care este determinat de un eveniment nefast şi prezintă o 

reacţie de disconfort a organismului (nervozitate, nelinişte, tensiune). Câteva ore de relaxare sau 

exerciţii fizice, întâlnirile cu prietenii, vizitarea filmelor preferate sunt câteva din multiplele metode de 
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control a stresului şi protejare a sănătăţii. Nu trebuie neglijată nici igiena sub toate componentele sale: 

personală (curăţenia corpului, a hainelor şi încălţămintei), continuă cu igiena de la domiciliu 

(iluminarea, igienizarea şi aerisirea locuinţelor, prepararea bucatelor în condiţii salubre), cu igiena 

muncii (eliminarea riscurilor nocive) şi terminând cu sănătatea publică (supravegherea asigurării 

populaţiei cu apă şi produse alimentare inofensive pentru sănătate, salubrizarea şi înverzirea teritoriilor 

întru prevenirea răspândirii maladiilor). 

Toate componentele modului de viaţă sunt importante pentru menţinerea stării de sănătate, de 

aceea trebuie acordată o atenţie deosebită implementării şi respectării măsurilor de optimizare a 

modului de viaţă. Important este să găsim un echilibru în viața noastră și să facem totul cu moderație, 

inclusiv moderația în sine. 

 

Bibliografie: 

1.www.sanatatesiviata.ro/stil-de-viata-sanatos 

2.*** - Program Naţional Educaţia pentru sănătate în şcoala românească- ghid pentru cadre didactice  

3.http://www.nutritieterapeutica.ro/terapii-naturale/stil-de-viata/ 

4. Petroval, D.; B. Bursuc, R.; Tătaru, M. – Cum să ne dezvoltăm un stil de viață sănătos, CPE, 2004  

 

STRESUL ŞI COMPORTAMENTUL ALIMENTAR 

 

Prof. Dumitru Viorica, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, județul Suceava 

Prof. Dumitru Constantin, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, județul Suceava 

 

Toți ne dorim o viață lungă și fericită, unde boala și situațiile mai puțin plăcute să nu ne atingă. 

Dar ce facem pentru a atinge  acest țel? Mai mult de 80% din sănătatea noastră depinde de modul în 

care ne hrănim, dacă facem sau nu sport, dacă ne odihnim, ce emoții și sentimente experimentăm. 

Restul de 20% este transmis genetic sau are legatură cu mediul înconjurator și sistemul de sănătate al 

țării în care trăiești. 

Stilul de viață sănătos reprezintă o însumare a alegerilor mici pe care le facem în fiecare zi, care 

au un impact pe termen scurt sau lung asupra noastră. De cele mai multe ori punem accent doar pe ceea 

ce mâncăm și refuzăm să acceptăm că stresul este cel mai mare dușman al zilelor noastre. Este ușor de 

spus: „Evită gândurile negative!”, dar greu de realizat. Gândurile noastre creează realitatea în care 

http://www.sanatatesiviata.ro/stil-de-viata-sanatos
http://www.nutritieterapeutica.ro/terapii-naturale/stil-de-viata/
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trăim. Gândurile pozitive duc la sentimente și la emoții pozitive, care au un efect pozitiv asupra 

întregului organism.  

Persoanele care au o gândire pozitivă rezolvă mult mai bine o problemă, scapă mai repede dintr-

o situație dificilă în care se află și obțin rezultate superioare față de alții cu aptitudini asemănătoare, dar 

care nu sunt optimiști. Deci, dacă vrei să duci o viață lungă și frumoasă, ,,Gândește pozitiv! Gândește 

inteligent!”. 

Stresul nu numai că te face să fii irascibil tot timpul, dar îți afectează și starea de sănătate a 

organismului. Există numeroase metode prin care poți să ții sub control stresul, de la yoga și meditații  

până la practicarea unor sporturi și respectarea orelor de somn. 

Stresul influenţează şi comportamentul alimentar, predispunând la devieri ale acestuia. Unele 

persoane mănâncă mai mult când sunt stresate, în timp ce altele, din contră, se hrănesc mai puţin. În 

confruntarea cu stresul, alimentaţia se poate dovedi a fi un aliat de nădejde. Unele produse alimentare, 

conţin în mod natural compuşi, care ajută creierul şi chiar sistemul endocrin, să răspundă eficient în 

faţa presiunilor  care ne asaltează. 

Alimentația antistres este o sursă de energie și relaxare. Pastele, cerealele precum orezul (de 

preferat cel integral), pâinea sau legumele, toate acestea aparțin familiei carbohidraților și oferă 

organismului o sursă de energie cu ardere lentă (o variantă mai bună și mai sănătoasă decât dulciurile, 

care pot energiza organismul pe moment, însă ulterior pot potența stresul). Carbohidrații conțin de 

asemenea vitamina B, foarte necesară pentru relaxarea corpului, au un efect sedativ și întăresc sistemul 

nervos central. 

Fructele și legumele constituie sursa optimă de vitamine și de minerale de care corpul are 

nevoie pentru a întări sistemul imunitar care poate fi slăbit din cauza stresului. Vitaminele antistres cele 

mai folositoare sunt vitamina A (conținută de roșii, morcovi, spanac) și vitamina E (din fructele uscate, 

uleiurile vegetale), deoarece combat în mod direct radicalii liberi, care pot genera uneori stres. În ceea 

ce privește vitamina C (care este conținută de toate citricele și în multe fructe și legume), aceasta este 

indispensabilă pentru producerea adrenalinei.  

Acest hormon este secretat atunci când organismul este supus unor lungi perioade de stres.  Pe 

de altă parte, fructele și legumele proaspete conțin anumite minerale precum potasiu, magneziu, zinc și 

acid folic, care ajută la menținerea unei presiuni arteriale stabile și care întăresc sistemul imunitar. 

Dintre fructe, afinele şi portocalele sunt veritabile surse de antistres, iar dintre legumele brocoli, 

spanacul şi pătrunjelul aduc suficiente substanţe care să combată stresul, depresia, anxietatea.     

Verdeţurile se arată  şi ele benefice persoanelor care se confruntă cu stresul. Dintre ele, acelea 

care au frunzele de culoare verde închis (pătrunjelul verde, spanacul, urzicile), conţin cantităţi 

http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_comportamentul_alimentar.html
http://natura-vie.com/magazin/vitamine-si-minerale/15-vitamina-c-alcalina-forte.html
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apreciabile de magneziu, mineral care stimulează circulaţia  în zona craniană şi care poate combate 

stările depresive uşoare. 

Salata verde şi andivele conţin substanţe cu efecte calmante şi relaxante, fiind de asemenea 

recomandate în confruntarea cu stresul. Toate formele de andive prezintă acţiune favorabilă asupra 

sistemului nervos, dar şi asupra digestiei şi metabolismului. 

Spanacul este o  sursă excelentă de vitamina B, K, E, magneziu, calciu, potasiu, zinc sau forfor. 

Are  puternice proprietăți anticancerigene și antiinflamatoare, scade riscul de boli de inimă, reglează 

tensiunea și îmbunătățește vederea, dar este extrem de eficient și în lupta împotriva stresului și a 

durerilor de cap sau a oboselii, care pot fi cauzate tocmai de lipsa de magneziu (o cană de spanac 

acoperă aproximativ 40% din necesarul zilnic de magneziu). Cu puține calorii este răcoritor și sațios. 

Broccoli este, pe lângă unul dintre cele mai sănătoase alimente care ar trebui să se regăsească 

foarte des în farfuria noastră, unul dintre cele mai eficiente alimente antistres, datorită conținutului 

mare de acid folic, îmbunătățește capacitățile cognitive și viteza de reacție și previne declinul cognitiv 

la vârste mai înaintate, dar și combate stresul, depresia sau anxietatea.  Având puține calorii, dar o 

cantitate mare de vitamina A, C, B, potasiu, magneziu, calciu și fosfor, broccoli poate fi o gustare 

minunată pentru a depăși momentele în care simțim nevoia să mâncăm, dar nu de foame, ci din motive 

emoționale. 

Bogate în vitamina C, acid citric și fibre, portocalele sunt  minunate alimente antistres,  care 

reduc nivelul de cortizol, hormon al stresului, și contribuie la reglarea tensiunii arteriale.  

Printr-o alimentaţie potrivită precum şi prin abordarea unei atitudini optimiste, omul poate 

atenua efectele stresului până la estomparea totală a acestuia. O alimentație echilibrată conține pe lângă 

cereale, legume,  fructe și semințe bogate în diverse vitamine, săruri minerale, cum sunt: nucile, 

alunele,  migadelele, fisticul,  susanul, semințe de dovleac, floarea soarelui, in. Nucile conţin o cantitate 

apreciabilă de cupru, care ajută buna funcţionare a celulelor implicate în relaxarea psihică şi a sănătăţii 

creierului. Migdalele conţin vitaminele B şi E, dar şi magneziu şi zinc. Vitaminele din complexul B şi 

magneziul produc hormonul „fericirii”, serotonina, iar secreţia acestui hormon la nivel cerebral aduce 

starea de bună dispoziţie. Susanul conţine o substanţă numită triptofan, un aminoacid esenţial 

organismului, care reuşeşte să inducă somnul natural, reduce sensibilitatea la durere, tensiunea 

nervoasă şi anxietatea. De aceea seminţele de susan sunt considerate un antidepresiv natural.  

Din alimentația noastră nu trebuie să lipsească acizii graşi nesaturaţi cu lanţ lung, numiţi  

"omega 3"cu  proprietăţi deosebite,  asupra aparatului circulator, asupra creierului și a unor glande 

hormonale. Dintre sursele de acizi omega, foarte benefice sunt seminţele oleaginoase și carnea de 

pește. Carnea peştilor este plăcută la gust și mai  ușor digerabilă decât  produsele şi preparatele din 

http://www.bioterapi.ro/vegetale/index_vegetale_legume_si_zarzavaturi_verdeturi_andivele_si_cicoarea_pt_frunze.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteAcizi_grasi.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteAcizi_grasi_omega_3_EPA_DHA.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteAcizi_grasi_omega_3_EPA_DHA.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_aparate_si_sisteme_si_boli_sistemul_circulator.html
http://www.bioterapi.ro/vegetale/index_vegetale_seminte_oleaginoase.html
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carne de pasăre sau de mamifere. Studii dezvoltate de mai multe instituţii din lume arată că un consum 

regulat de peşte (1-2 ori pe săptămână) atenuează reacţia negativă la stres, stimulează sistemul imunitar 

şi prelungeşte viaţa. 

Gălbenuşul de ou, mai ales dacă se consumă crud, cu miere sau amestecat cu brânză proaspătă, 

prin conţinutul mare de lecitine şi cefaline, ajută la creşterea performanţelor intelectuale şi la abordarea 

unei atitudini optimiste, toate acestea având efecte favorabile în faţa stresului. 

Un aminoacid care declanșează eliberarea de serotonină și ne ajută să ne relaxăm și chiar să 

îndepărtăm insomnia este L-triptofan, pe care îl găsim în carnea de curcan, o alternativă mai ușoară la 

carnea de pui sau la carnea roșie. De asemenea, din alimentația noastră nu trebuie să lipsească lactatele. 

Zerul, proteina din acest aliment, reduce anxietatea şi stările de frustrare, iar calciul din produsele 

lactate detensionează muşchii şi ajută la reglarea tensiunii arteriale. 

Alimentația antistres include și infuzii relaxante din plante care pot completa dieta zilnică, 

ajutând la evitarea sau diminuarea stresului. Unele plante precum mușețelul, teiul, roinița, valeriana sau 

lavanda sunt aliate perfecte împotriva stărilor de anxietate sau de stres. Aceste plante binefăcătoare au 

un efect sedativ și pot fi o alternativă optimă și implicit sănătoasă la cafea sau la băuturile energizante 

din comerț, pline de aditivi și de zahăr care sunt foarte nocive. 

           În mod frecvent, unele persoane, atunci când se confruntă cu o problemă stresantă își schimbă 

obiceiurile alimentare și comit greșeli care vor avea ulterior efecte negative asupra sănătății. Pentru 

evitarea  neplăcerilor care pot apărea, este ideal să încerci să-ți menții un anumit orar al meselor zilnice 

și să urmezi cu consecvență o dietă sănătoasă și echilibrată. 

Nu uita: pentru a avea o alimentație corectă antistres este important în primul rând să alegi o 

dietă sănătoasă și, desigur, să mănânci cât mai variat, dar cu moderație. A preveni este infinit mai ușor 

decât a trata. 

Tu hotărăști dacă vrei să adopți cu adevărat un stil de viață sănătos! 

 

Bibliografie: 

1.w.w.w.redis.ro/ nutriție 

2. Popescu, Loți – Stil de viață sănătos-un ghid de Educație pentru sănătate, Editura Muntenia, 

Constanța, 2010 
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http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_clasificarea_alimentelor_alimente_cu_proteine_complete_oul_de_gaina.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_alimentarMierea_ca_aliment.html
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http://www.sanatatesiviata.ro/stil-de-viata-sanatos
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PIRAMIDA ALIMENTELOR 

 

Prof. înv. preșc. Duțu Gabriela 

Prof. înv. preșc. Ivănuș Carmen 

C.N.I. „Matei Basarab”-Structura G.P.P. Nord 2 Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea 

 

Fiecare dintre noi are un necesar energetic în funcţie de vârstă, de fizic şi de activitatea 

desfăşurată zilnic. 

O alimentație corectă este cea care furnizează cantitatea de nutrienţi corespunzătoare 

necesarului personal. Astăzi, piramida alimentară reprezintă schema la care ne referim cel mai mult 

pentru a cunoaşte proporţiile alimentelor recomandate consumului. Este vorba despre o piramidă 

împărţită în “straturi”, fiecăruia corespunzându-i o categorie de alimente şi cantitatea respectivă. 

La baza piramidei găsim alimentele care pot fi consumate în cantitate mai mare (întâi fructe și 

legume, apoi alimente bogate în carbohidraţi, lapte şi derivaţi), iar pe măsură ce urcăm, aflăm 

alimentele cărora trebuie să le limităm consumul (grăsimi, proteine, vin, bere, dulciuri). Piramida 

cuprinde, desigur, şi consumul de apă şi activitatea fizică. 

 

http://www.csid.ro/video/emisiunea-csid/190711-piramida-alimentara-detronata-de-farfuria-impartita-in-4-sectiuni-8507989/
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Fructe şi zarzavaturi: grupa aceasta cuprinde şi legume proaspete. Fructele şi zarzavaturile 

sunt o sursă foarte importantă de fibre, de vitamine  (ca provitamina A sau vitamina C), de substanţe 

minerale şi de antioxidanţi care au acţiune importantă de protecţie. 

Fiind multe, alimentele din această grupă permit o gamă largă de alegere. Pentru a ne hrăni 

corect este bine să consumăm din abundenţă fructe şi legume, începând cu micul dejun  (de exemplu, 

un pahar de suc de portocale). În fiecare zi ar trebui consumate 5-6 porţii de alimente din această grupă. 

Cereale, tuberculi şi derivaţi: cerealele au valoare nutriţională mai mare pentru că furnizează 

nu numai amidon şi fibre, ci şi proteine şi acizi grași esențiali. De asemenea, conţin carbohidraţi cu o 

structură chimică care permite absorbţia treptată, ceea ce ajută la menţinerea unui nivel corect de 

zaharuri în sânge. 

Aceste alimente, mai ales orezul şi cartofii, constituie o sursă important de energie uşor 

asimilabilă şi utilizabilă. 

Cerealele mai aduc în organism cantităţi importante de vitamine din grupul B şi proteine care, 

deşi sunt de calitate inferioară, adăugate celor din legume constituie un complex proteic ce poate fi 

comparat ca valoare cu proteinele de origine animală. Pentru o dietă sănătoasă  ar trebui consumate 

zilnic 4-5 porţii de alimente din această grupă. 

Lapte, iaurt şi brânzeturi: aceste alimente furnizează calciu, proteine şi anumite vitamine (mai 

ales B2 şi A). În fiecare zi trebuie consumate 2-3 porţii din această grupă, preferând produsele cu un 

conţinut mai scăzut de grăsimi. 

Carne, peşte şi ouă: furnizează oligoelemente cum sunt zinc, cupru, fier, proteine şi vitamine 

din complexul B. Un regim corect sugerează preferinţa pentru consumul de pește şi de carne slabă şi nu 

mai mult de 2-3 ouă pe săptămână. În această grupă se pot insera şi legumele uscate, sursă de nutrienţi 

caracteristici cărnurilor, peştelui şi ouălor, la care se adaugă amidon şi fibre. În fiecare zi trebuie 

consumate 1-2 porţii de alimente din această grupă. 

Grăsimi de origine vegetală şi animală: folosite drept condiment, trebuie consumate în doze 

moderate. Grăsimile aduc în organism acizi graşi esenţiali şi vitamine liposolubile, cărora le 

favorizează şi asimilarea. În fiecare zi trebuie consumate 1-3 porții de grăsimi, preferându-le pe cele de 

origine vegetală. 

Dulciuri: se recomandă consumul moderat de dulciuri, cartofi prăjiţi, biscuiţi săraţi, băuturi 

îndulcite, nu mai mult de 1 porţie pe zi. 

Lichide: se recomandă un consum mare de lichide pe parcursul întregii zile, de la 1 la 2 litri, 

preferabil băuturi neîndulcite cum sunt apa şi infuziile din plante. E bine să consumăm cu moderaţie 

băuturi care conţin cofeină (cafea şi ceai). 
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MICUL ISTEŢEL ȊNTR-UN CORP SĂNĂTOS 

 

Prof. Ene Silvia Beatrice, Grădiniţa „Floare de Colţ”, Sector 3, București 

Prof. Icleanu Liliana, Grădiniţa „Floare de Colţ”, Sector 3, București 

 

Educaţia pentru sănătate este principala cale de promovare a cunoştinţelor corecte privind 

diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui 

comportament responsabil şi sănătos. 

Sănătatea reprezintă „starea de bine, mentală şi socială” şi se manifestă ca abilitate de adaptare 

continuă la cererile de schimbare constantă şi la stimulii mediului natural şi social. Fiind un bun al 

tuturor, sănătatea trebuie conştientizată prin acţiuni educative începând de la vârsta preṣcolară. 

Formarea deprinderilor igienice începe în familie şi este completată în grădiniţă, iar mai târziu, 

în şcoală. Lipsa acestor deprinderi creează dificultăţi în respectarea regimului din grădiniţă, 

îngreunează activitatea educatoarei, diminuează calitatea procesului de învăţământ. Deprinderile 

igienice odată formate, îi dau copilului siguranţă în acţiune, încredere în posibilităţile lui, chiar îi 

formează o oarecare independenţă. 

Grădiniţa şi ulterior şcoala reprezintă cadrul instituţionalizat propice educaţiei pentru sănătate. 

La grădiniţă preṣcolarii îṣi formează deprinderi igienico-sanitare, având un program bine organizat cum 

ar fi: spălatul mâinilor, folosirea periuţei, mâncare sănătoasă ṣi programul de somn. Aici se pot 

conştientiza aspecte legate de sănătate şi boală, se pot oferi cunoştinţe minime adecvate vârstei şi se pot 

forma deprinderi de viaţă sănătoasă. 

Scopul educaţiei pentru sănătate în grădiniţă este să asigure cunoştinţele despre sănătate şi 

formare a deprinderilor de viaţă sănătoasă adecvate vârstei preşcolare. 

 Activităţile cu această tematică dau posibilitatea cadrului didactic să utilizeze informaţia în 

funcţie de nivelul clasei, de dezvoltarea psihosomatică a copiilor şi de particularităţile locale. 
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Activităţile vin în întâmpinarea nevoilor fundamentale de educaţie ale oricărui copil şi  formarea unui 

stil de viaţă sănătos devine o condiţie esenţială pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului. 

Comportamentele sănătoase sunt învăţate de către preṣcolari prin observarea ṣi imitarea 

părinţilor. Alimentaţia ṣi mediul de viaţă se învaţă din mediul familial ṣi au un rol important în 

dezvoltarea atitudinilor ṣi practicilor din viaţa de zi cu zi. 

Copilul învaţă de la vârsta cea mai fragedă să respecte regulile de igienă personală, să se 

obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a rezolva în cea mai mare parte problema 

esenţială a formării comportamentului igienic, dar trebuie incluse şi noţiuni şi cunoştinţe despre 

relaţiile interumane şi igiena acestora, despre propria persoană în scopul autocunoaşterii.  

Modalitatea de organizare ṣi desfăṣurare  utilizate în mod frecvent în grădiniţă sunt: 

observarea, jocul, desenul, cântecul, povestirea, poezia. 

În urma desfăşurării acestor activităţi, copiii trebuie să ajungă să dezvolte aptitudini, să-şi 

însuşească valori care să-i abiliteze să facă alegeri concrete privind întreţinerea şi optimizarea stării de 

sănătate.  

Educaţia pentru sănătatea copilului preşcolar este o latură a educaţiei generale, alături de 

educaţia motrică, educaţia intelectuală, educaţia civică.  

Cuvântul ”sănătate” reprezintă o stare de bine fiecărui copil. Când suntem sănătoşi, suntem 

veseli, liniştiţi, avem siguranţă în acţiune, putem să ne concentrăm şi să obţinem rezultate frumoase în 

activităţile pe care le desfăşurăm. 

Prin activităţile desfăṣurate la clasă, copiii învaţă de la cea mai fragedă vârstă că este important 

să fie îngrijiţi, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, să respecte regulile de igienă 

personală pentru evitarea unor accidente, reguli folositoare pentru a avea şi a-şi menţine un corp curat 

şi sănătos într-un mediu adecvat; într-un cuvânt, se pun bazele trainice formării unui comportament 

igienic. 

Exemple de activităţi: 

- „Eu sunt....”- joc de descoperire a părţilor componente ale corpului uman; 

        Identifică principalele părţi ale organismului utilizând cartoline; 

         - „Mănânc sănătos, cresc sănătos ”- convorbire cu suport intuitiv 

              Descrie importanţa  pe care o reprezintă sănătatea și  menţinerea ei pe parcursul vieţii; 

        - „Zâna Măseluţă!”- Joc de rol  

            Cunoaște și aplică singur și corect tehnica periajului dinţilor, respectând igiena periuţei 
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                       „Salată de fructe”                                     „Zâna Măseluţă!”     
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ALIMENTAȚI-E 

 

Prof. Finiș Anca, Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos, județul Suceava  

Prof. Finiș Sorin, Școala Gimnazială Nr.1 Gura Humorului, județul Suceava 

 

 Deschiderea pe care lumea de astăzi ne-o permite înseamnă, ca orice alt lucru descoperit sau 

îmbunătățit, o îmbinare între alb și negru. Albul înseamnă, în acest caz, o creștere a nivelului calității 

vieții prin bogăția de alimente la care omul contemporan are acces, iar negrul, opusul, adică acea 

diversitate ce aduce cu sine tipuri noi de substanțe care sunt necunoscute pentru corpul uman. De aceea, 

lucrarea de față încearcă să abordeze această temă într-un mod integrat, la fel ca obiectele de studiu de 

la clasele mici dezvoltate după modelul ultimei programe școlare. 

 Pentru a rezolva o problemă este esențială implicarea tuturor factorilor care pot duce la 

rezolvarea ei. De aceea, profesorul de biologie nu ar trebui să fie singurul care ia în considerare 

necesitatea unei educații alimentare dedicate copiilor. Este drept că mai există prin școli câte o 

activitate extrașcolară și anumite teme impuse la dezvoltare personală, respectiv la consiliere și 

orientare, însă acestea se dovedesc a fi simple scântei de moment. Apare ca stringentă o abordare 

integrată a problemei: dacă fiecare cadru didactic, fiecare părinte și fiecare elev ar dori să aibă un stil 

alimentar sănătos, probabil că alimentele pline de E-uri nici măcar nu ar mai exista în magazine. 

 Pornind din acest punct, urmează o exemplificare pentru clasele primare a modului în care orice 

materie poate cuprinde în ea și o trimitere către alimentație sănătoasă: 

1. Comunicare în limba română - Textele alese pentru a fi studiate pot avea ca personaje fructe și 

legume sau pot vorbi despre acestea. Propoziții date ca exemple pentru ilustrarea unor noțiuni de 

gramatică pot fi și „Copilul își umpluse coșulețul cu fructe” sau „Fetița a ales câteva mere de pe raft”. 

Pentru scriere creativă putem adresa și întrebări de tipul „Ce fructe crezi că ar prefera personajul?”, „Ce 

rețetă ar inventa personajul?”, „Ce fel de dulceață a pus Ionel în papucii musafirului?”, „Ce și-ar 

cumpăra Albă ca Zăpada de la supermarket pentru a găti cina?” etc. Astfel de întrebări pot fi un bun 

punct de pornire pentru discuții cu elevii și pentru redactarea unor compuneri reușite. 

2. Matematică și explorarea mediului - Pe lângă toate trimiterile de la științe, putem să abordăm tema 

alimentației sănătoase și la matematică. Problemele pot fi formulate și cu necunoscute de tipul fructe și 

legume („Alina are cinci portocale, iar fratele ei două lămâi. Ei se hotărăsc să le dea bunicii lor. Câte 

fructe va primi bunica?”, „Doi copii au primit câte 6 lei pentru a-și cumpăra ceva de mâncare la școală. 
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Elena și-a luat trei banane mici, iar Ilie a cumpărat două pungi de snacks-uri. Cât a costat fiecare 

produs?”). Bineînțeles că ar fi ideal ca profesorul să discute măcar un minut cu elevii dacă este bună 

sau nu alegerea unui copil. Cu siguranță, nu ar fi un minut pierdut, ci un minut de viață, întrucât 

alimentația sănătoasă înseamnă fără doar și poate un trai mai bun și mai îndelungat. 

3. Educație fizică - Jocurile pot fi bazate pe denumirile fructelor și legumelor. De exemplu, fiecare elev 

primește numele unui fruct, se strigă „Să mă prindă … Mărul”, o minge este aruncată în sus, copilul-

măr trebuie să o prindă, iar dacă nu reușește este pedepsit să se transforme într-un E, să stea uitat pe 

raftul cu sucurile naturale fără conținut de fruct sau pe cel cu snacks-uri cu brânză sintetică. 

4. Limba engleză - Fructele, legumele și alte noțiuni de alimentație sunt cuprinse în programa școlară, 

dar nu este nicio greșeală ca fructele să fie învățate alături de numere („Give me an apple/two 

apples/three apples”), culorile să fie repetate cu ajutorul fructelor („The banana is yellow”, „The apple 

is red”) sau anotimpurile să fie asociate cu fructele/legumele pe care le putem consuma în acea 

perioadă („Autumn - grapes”). 

5. Dezvoltare personală - Pentru ca un copil să se dezvolte într-un mod armonios, corpul lui trebuie să 

primească toate resursele necesare. Exact cum o plantă are nevoie și de apă, și de îngrășăminte 

speciale, la fel cei mici au nevoie de un mic-dejun echilibrat, de o masă de prânz bogată în nutrienți și 

așa mai departe. De aceea, programul zilnic poate să includă o discuție despre ce este bine să 

consumăm la fiecare masă, preferințele alimentare ale copilului pot fi abordate la lecția „Cine sunt 

eu?”, după cum vizualizarea unor imagini despre corp (unul slab plin de legume și fructe opus unuia 

gras plin de mâncare nesănătoasă) poate avea impact asupra micilor privitori. 

6. Muzică și mișcare - Există o minunată paletă de cântecele despre alimente naturale 

(https://www.youtube.com/watch?v=Gy2WP1edB44) care pot fi învățate cu cei mici, iar dansurile și 

mișcările pot fi abordate în ritmul lor. De exemplu, se poate lăsa un fundal muzical și copiii să fie puși 

în situația să danseze ca un măr, o pară sau un strugure. 

7. Arte vizuale și abilități practice - În mod sigur, multe dintre noțiunile de bază din pictură și tehnicile 

de la abilități practice pot fi abordare privind din același unghi. Îmbinarea culorilor poate fi ilustrată și 

pentru a desena un fruct copt, chiar realitatea arătându-ne că toate nuanțele se îmbină, iar bucățele de 

hârtie de la colaje pot forma struguri, păstăi sau orice altceva. 

8. Religie - Aici putem lua în considerare diferite istorioare, ce anume mâncau personajele din pilde sau 

ce înseamnă mâncarea indicată în post. 

 La clasele de gimnaziu putem realiza pe scurt aceeași abordare integrată pentru câteva 

discipline de studiu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gy2WP1edB44
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1. Limba și literatura română - Putem lua în considerare abordarea unor pasteluri despre toamnă 

(bogăția fructelor), discutarea unor texte într-un mod inovativ („Ce crezi că și-ar lua de mâncare d-l 

Goe în pauze?”) sau pur și simplu se pot impune câteva titluri de compuneri pe tema alimentației 

sănătoase („Redactează un text argumentativ în care să îți exprimi părerea cu privire la ceea ce 

consumă elevii în timpul pauzelor / la ceea ce înseamnă un stil de viață sănătos”, „Scrie un basm în 

care să prezinți bătălia dintre Regele fructelor și Snacks cel Mare”, „Alcătuiește o reclamă pentru un 

produs pe care ai vrea să-l consume personajul tău preferat”, „Realizează un meniu pentru cei din 

familia personajului”). 

2. Matematică - Exemple ar putea fi abordarea mediei aritmetice cunoscând numărul de copii care au 

comandat o salată de fructe, cantitatea existentă din fiecare fruct și rețeta folosită la acea cofetărie. Nici 

aflarea ariei sau perimetrului unei grădini de mere nu ar fi o alegere mai puțin utilă decât rezolvarea 

acelorași calcule pentru un teren de  fotbal. 

3. Geografie - Când vorbim despre țări, am putea vorbi la fel de bine despre fructele/legumele cultivate 

în zonă, resursele României pot fi detaliate și din acest punct de vedere („Ce fructe credeți că se cultivă 

cel mai mult la noi în țară?” vs. „Ce fructe credeți că se consumă cel mai mult?”, „De ce credeți că o 

latură a exporturilor o reprezintă fructele de pădure?”). 

4. Istorie - Poveștile cele mai frumoase sunt poveștile propriului trecut. Din acest motiv, ora ar putea 

începe cu o curiozitate de tipul „Știați că în vremea lui Ștefan cel Mare oamenii de pe aceste meleaguri 

nu văzuseră încă portocale?”, iar ca temă se poate da realizarea unui referat cu privire la festinurile 

culinare de la curte. 

 Dincolo de aceste aspecte ce pot fi aplicate în cadrul orelor, putem să îi ajutăm pe elevi să 

înțeleagă ce înseamnă hrană sănătoasă și prin activitățile extrașcolare, prin diverse proiecte, dar și prin 

informarea lor directă (pe blogul școlii, discuții în pauză, așezarea unor postere pe hol etc.). Acest lucru 

este necesar cu atât mai mult cu cât în ultima perioadă hrana sănătoasă are tendința de a deveni hrană 

nesănătoasă (importurile nu sunt controlate, analizele sunt insuficiente, iar alimentele sunt pline de 

substanțe nocive), iar produsele nesănătoase sunt făcute din substanțe luate din alte domenii industriale.  

Educația alimentară trebuie să capete din ce în ce mai mult teren, fiindcă un om informat este un om 

liber și sănătos, iar hrana poate fi la fel de bine medicament sau otravă, în funcție de cantitatea și 

calitatea ei. 
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IODUL, GARANȚIA INTELIGENȚEI. EFECTELE CARENȚEI DE IOD 

Prof. Florică Lavinia  

Școala Gimnazială Nr. 1 Limanu, județul Constanța 

 

Atitudinea noastră față de viață nu depinde de alți oameni: ne aparține exclusiv. Iar modul în 

care vedem viața este determinat în cea mai mare parte de lucrurile pe care le considerăm cele mai 

importante. Omul secolului XXI are destule posibilități de a-și influența lungimea și calitatea vieții, 

care depind și de un stil de viață activ și de o atitudine mai lucidă față de ceea ce consumă. Cu alte 

cuvinte, alimentele pe care le mâncăm ne determină din mai multe puncte de vedere. De exemplu, lipsa 

iodului din alimente ne poate afecta sistemul imunitar, schimba activitatea sistemului cardio-vascular și 

a căilor respiratorii. 

  O carență nutritivă ușor de prevenit este cea a oligoelementului numit iod. Numele de 

oligoelement vine de la cuvântul grecesc oligos, care înseamnă ,,puțin’’, aceste elemente fiind necesare 

organismului în cantități mici. Iodul este un element constitutiv esenţial al hormonilor tiroidieni, 

implicaţi în creşterea, dezvoltarea şi funcţionarea normală a creierului şi a corpului. Iodul ca și fierul, 

de altfel, este indispensabil organismului.  

Cum poate fi depistată carenţa de iod 

Cei care au o carenţă de iod în organism manifestă oboseală intensă, probleme de memorie, 

depresie, crampe, iau în greutate etc. La copii, lipsa de iod se manifestă prin nelinişte, tulburări de 

somn, lipsa capacităţii de a se concentra. Există un test care va confirma cu exactitate această carenţă: o 

bucată de vată îmbibată în iod se tamponează mai multe părţi ale corpului. Dacă a doua zi petele de iod 

sunt tot acolo, înseamnă că organismul are destul iod. Dacă pielea preia tot iodul, petele dispărând după 

câteva ore, înseamnă că organimul nu are destul iod. 

Cine este predispus la carenţa de iod 

 Persoanele care locuiesc în regiunile în care apa şi solul sunt sărace în iod; 

 Femeile însărcinate, la care necesarul de iod este mai mare decât în restul cazurilor; 

 Adulţii peste 55 de ani, la care nevoia de iod creşte o dată cu vârsta. În ciuda acestui fapt, s-a 

constat că, dimpotrivă, aceştia reduc aportul de alimente care conţin iod, în loc să-l crească; 

 Fumătorii, deoarece toxinele din fumul inhalat afectează considerabil asimilarea iodului în 

organism;  
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 Sportivii pierd prin transpiraţie o parte din cantitatea de iod necesară zilnic. De aceea, este 

indicat ca, în perioadele de antrenament intensiv sau în lunile călduroase, să crească consumul 

de alimente care conţin iod. 

Ce urmări are lipsa de iod 

Două treimi din iodul din organism se concentrează în glanda tiroidă, responsabilă de funcţionarea 

corectă a metabolismului. Glanda tiroidă influențează creșterea organismului, dar și dezvoltarea și 

funcționarea sistemului nervos. Hormonul tiroidei conține iod, intrat în organism prin alimente și apa 

de băut. Cea mai frecventă afecţiune generată de lipsa de iod este hipotiroidismul, care în timp poate 

duce la guşa endemică. Aceasta este o boală relativ rar întâlnită, cu complicaţii majore mai ales dacă 

apare la copii. Printre complicaţiile guşei endemice se numără cretinismul, tulburările de dezvoltare şi 

problemele sistemului osos. Dacă în primii ani de viață se constată o hiposecreție tiroidiană, copilul nu 

mai crește și este întârziat mintal (cretin). Dacă hiposecreția apare la adult, acesta pierde interesul față 

de mediul înconjurător, iar capacitățile intelectuale și fizice slăbesc. La femeia însărcinată, această 

carenţă poate provoca moartea fătului sau avort spontan. De asemenea, există riscul crescut ca bebeluşii 

care se nasc totuşi să aibă retard psiho-motor. Lipsa iodului din alimente ne poate afecta sistemul 

imunitar, schimba activitatea sistemului cardio-vascular și a căilor respiratorii.  

Carența de iod este gravă, deoarece, chiar prevenită, continuă să afecteze generații la rând. În 

prezent, pe plan mondial, carența de iod din alimentație este cea mai importantă cauză a retardului 

(întârzierii) mintale. Din cauza lipsei de iod din alimente, 1,6 miliarde de oameni de pe glob sunt 

pasibili de a deveni cretini. La o comunitate care consumă sare iodată timp de un an nu există riscul 

nașterii de copii cretini. În Elveția și în unele zone ale Statelor Unite, iodarea sării a îmbunătățit uimitor 

memoria și capacitatea de exprimare a tinerilor.  

Deficiența de iod determină: slaba coordonare ochi-mână, surdo-mutism, nanism (rămân pitici), 

diformități fizice, cretinism, afecțiuni neurologice, gușă și apatie. Cretinismul nu se poate vindeca. 

Cum aducem iodul în organism 

Aportul zilnic de iod este important la toate vârstele, deoarece asigură buna funcţionare a tiroidei. 

Pentru că indicaţia de a consuma sare iodată a stârnit opinii pro şi contra în rândul specialiştilor, 

alimentaţia rămâne mijlocul cel mai indicat de a preveni carenţa de iod.  

Câteva dintre alimentele cele mai bogate în iod sunt: slănina, ouăle, untul, laptele de vacă integral, 

brânza, carnea de porc şi de oaie, somonul, fructele de mare, spanacul, varza, cresonul, nucile verzi. 

Totuşi, la indicaţia medicului, sarea iodată (de preferat, cea de mare) rămâne o modalitate uşoară de a 

aduce zilnic în organism cantitatea necesară de iod: 90 micrograme la copii, 150 micrograme la adulţi, 

200 micrograme la femeile însărcinate sau care alăptează. Iodarea sării este o măsură necesară evoluției 
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unei națiuni, mai ales în privința dezvoltării mintale a membrilor ei. Alte căi de a asigura organismului 

necesarul de iod sunt băile în mare şi curele balneare cu ape minerale cu conţinut ridicat de iod. În 

zonele "guşogene", cunoscute pentru lipsa de iod, medicii recomandă administrarea periodică a 

pastilelor de iodură de potasiu. 

Consumul excesiv de iod 

Consumul excesiv de iod poate avea însă și efecte secundare grave, susţin specialiştii, cum ar fi: 

agravarea hipertiroidiilor existente, inducerea hipertiroidiei în rândul populaţiei cu o funcţionare 

normală a tiroidei, creşterea volumului glandei tiroide, afectarea vederii prin toxicitate directă asupra 

glandei tiroide, creşterea ratei cancerului tiroidian, creşte incidenţa bolilor alergice. Specialiştii au 

subliniat şi faptul că iodul adăugat în sarea de pe rafturile magazinelor nu este acelaşi cu cel din 

produsele naturale.  

Iodul din sare este un produs sintetic, care se stabilizează prin iodura de potasiu şi prin iradiere. Pe 

lângă iod, sarea de bucătărie pe care o găsim în comerţ mai conţine E535 - ferocianura de sodiu şi E536 

- ferocianura de potasiu. Pentru ca sarea fină iodată să nu se aglomereze la umiditate se pun 

antiaglomeranţi ca E535 şi E536, cianhidre, care la temperaturi de 80-90 de grade Celsius se 

descompun. Mai mult, din teoriile specialiştilor, reiese că sarea astfel aditivată este de 30 de ori mai 

săracă în magneziu decât sarea integrală (grunjoasă), iar procentul ridicat de sodiu din sarea extrafină 

determină probleme cardiace. 

Nevoile organismului sunt permanente, căci organele consumă fără încetare substanțe 

hrănitoare. Iată de ce o alimentație corectă este indispensabilă unei vieți normale. 
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Dâmbovița  

 

Sănătatea este starea de bine fizic, mental și social, nu numai lipsa bolii. Este o condiție esențială 

pentru existența fiecărui individ, este o sursă pentru viața de zi cu zi, nu obiectivul vieții. Cea mai 

importantă influiență asupra sănătății o constituie stilul de viață. Sănătatea depinde în mare măsură de 

obiceiurile și deprinderile care formează stilul nostru de viață, adică ceea ce mâncăm, câtă mișcare 

fizică facem, cât alcool consumăm  sau câte țigări fumăm, și nu în ultimul rând de calitatea relațiilor 

noastre sociale. Starea de sănătate poate menține, consolida sau altera ca o consecință a modificării 

unuia sau mai multor factori care o condiționează.  

Ceea ce este esențial, este faptul că stilul de viață este un factor ce poate fi controlat, astfel ne 

putem controla și sănătatea. Eliminând obiceiurile alimentare nesănătoase, sedentarismul, fumatul, 

alcoolul, putem să ne menținem mai sănătoși. Menținerea unei sănătăți psihice prin înlăturarea 

tensiunilor nervoase, a încordărilor și a stresului este o altă abordare a unui stil de viață sănătos.  

De asemenea, promovarea unui stil de viață care să maximizeze, în limitele unor condiții date, 

sănătatea bunăstarea și împlinirea umană, reprezintă un obiectiv a cărui realizare presupune acțiune 

conjugată a disciplinelor medicale și comportamentale, a factorilor economici, politici, sociali și 

culturali. Expunerea populației la stresul de durată, poate duce la dezvoltarea, în timp, a tensiunii 

arteriale, un exemplu elocvent în acest sens fiind oferit de controlorii de trafic aerian, care lucrând în 

condiții de stres mental, dezvoltă hipertensiune arterială, la o rată net superioară altor profesii. 

Renunțarea la stilul de viață tradițional, migrarea spre oraș și adoptarea unui stil de viață modern 

conduce la creșterea valorilor presionale.  

Pentru a ne menține cât mai mult timp sănătoși, trebuie să intervenim asupra stilului nostru de 

viață. Schimbarea stilului de viață se face printr-o alimentație echilibrată, consum de fructe și legume, 

consum de lipide (ulei de măsline), consum de pește și fructe de mare, consum de produse lactate 

(iaurt), exerciții fizice moderate, respectarea orelor de odihnă, exerciții de relaxare, respirație etc.  
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Educația este un factor important care intră în componența stilului de viață sănătos. Stilul de viață 

sănătos înseamnă, așadar, să ne schimbăm modul de trai, dar și modul de gândire nesănătos cu un mod 

de trai și de gândire sănătos, constructiv, pozitiv, să renunțăm prin informare, educare, autoeducare la 

obiceiurile proaste, nesănătoase și să le înlocuim prin obiceiuri bune, sănătoase pentru noi și cei din jur. 

Suma obiceiurilor noastre se reflectă în starea sănătății pe care o avem. Starea de spirit este tot 

rezultatul propriului stil de viață. Atât sănătatea fizică, cât și cea psihică depinde, în mare măsură, de 

obiceiurile zilnice pe care le avem și de modul în care trăim. Contează ce mâncăm, dacă facem mișcare, 

dacă consumăm alcool sau dacă fumăm. Și calitatea relațiilor noastre sociale contribuie la starea de 

bine.  

De asemenea, prin autoeducare ne putem îmbunătăți viața, urmărind filme documentare, mergând 

la teatru, la concerte, la operă, citind foarte mult, librăriile oferindu-ne o gamă largă de cărți educative, 

cărți ce se găsesc foarte multe și pe internet. Să nu încetăm niciodată să învățăm și să investim în noi, 

să fim mai încrezători în forțele proprii, fapt ce induce  starea de fericire. În viața cotidiană, oamenii nu 

acordă atenție unor lucruri, la prima vedere, elementare, dar care au un rol foarte important pentru viață 

și sănătate, exemplu fiind modul de a organiza timpul pentru activități, alimentație, informație, odihnă.  

Educația pentru sănătate este o preocupare de maximă importanță a medicinii omului sănătos care 

constă în dezvoltarea nivelului de cultură sanitară al diferitelor grupuri de populație, precum și a 

mijloacelor și procedeelor educativ – sanitare necesare formării unui comportament sanogenetic.  

Obiectivul de bază al educației pentru sănătate constă în formarea și dezvoltarea în rândul 

populației, începând de la vârstele cele mai fragede, a unei concepții și a unui comportament igienic, 

sanogenetic, în scopul apărării sănătății, dezvoltării armonioase și fortificării organismului, adaptării lui 

la condițiile mediului ambiental natural și social, cât și participării active a acesteia la opera de ocrotire 

a sănătății populaționale. În acest sens, este necesară formarea unei opinii de masă, fundamentată 

științifică, față de igiena individuală și colectivă, față de alimentație, îmbrăcăminte, muncă și odihnă, 

față de utilizarea rațională a timpului liber și a factorilor naturali de călire a organismului, față de  

evitarea factorilor de risc, precum și a modului de solicitare a asistenței medicale și a diferitelor 

mijloace de investigație și tratament.  

Educația pentru sănătate a populației trebuie să reprezinte un obiectiv major al politicii sanitare 

naționale, stabilindu-se ca sarcini de bază, în domeniul asigurării sănătății populației, dezvoltarea 

activităților medicale preventive și ridicarea nivelului de cultură sanitară a întregii populații, ceea ce 

implică desfășurarea unor ample acțiuni educative în domeniul sănătății populaționale.  

Organizația Mondială a Sănătății definește educația pentru sănătate drept arma cea mai eficace a 

sănătății populaționale, ceea ce impune ”să fie asigurată educația pentru sănătate a populației și să fie 
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determinate sectoarele în care aceasta să participe la aplicarea tuturor programelor de sănătate publică, 

pentru a marca astfel răspunderea personală și colectivă a tuturor membrilor societății în ocrotirea 

sănătății umane”.  

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform OMS, sănătatea 

individului este definită drept ”o stare de bine fizică, mentală și socială, și nu doar absența bolii sau a 

infirmității.” Din perspective publice, sănătatea constituie, datorită imenselor sale implicații 

individuale, dar și sociale și demografice, unul dintre cele mai vizate de politicile și strategiile 

guvernamentale din întreaga lume. În acest sens, în 1977, statele membre ale OMS, inclusiv România, 

au decis în mod anonim ca ”țelul social principal al guvernelor și al OMS în decadele viitoare să fie 

realizarea unei stări de sănătate a întregii populații a globului, care să permită tuturor oamenilor să ducă 

o viață productivă din punct de vedere economic și social”.  

Prin urmare, educația pentru sănătate la nivelul școlii reprezintă una din principalele căi de 

promovare a cunoștințelor corecte privind diferite aspecte ale sănătății și, totodată, de formare a 

atitudinilor și deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil și sănătos. În multe țări, 

educația pentru sănătate este obligatorie în școli, începând din clasa întâi până în clasa a doisprezecea, 

folosindu-se pentru fiecare ciclu de dezvoltare programe și materiale didactice adecvate vârstei. Ea 

poate fi considerată și ca procesul de însușire și aplicare a unor fapte, cunoștințe, norme de comportare 

care să influiențeze favorabil atitudinile și practicile igienice ale individului, familiei, comunității.  

Ca o componentă a educației multilaterale, educația pentru sănătate este un sistem de măsuri și 

influențe pentru formarea comportamentului igienic, este activitatea de conducere a copilului și 

tânărului de la condiția sa de ființă naturală la aceea de ființă social – culturală în problemele de 

sănătate.  

Sub aspect emoțional, educația pentru sănătate reprezintă, așadar, procesul de informare, formare 

și dezvoltare a omului, tânăr și adult, în domeniul sănătății, procesul înzestrării individului cu 

cunoștințe și atitudini privind sănătatea.  

În concluzie, putem spune că finalitatea educației pentru sănătate în școală este culturalizarea 

igienico-sanitară a copiilor și a tinerilor în vederea formării unui stil de existență și comportare 

igienică, a unui mod de viață sănătos, contribuind, prin perfecționarea sănătății fizice, afectiv – 

emoționale și mintal – spirituale, la dezvoltarea multilaterală a personalității și la integrarea socială a 

celor educați. În acest sens, educația pentru sănătate se plasează pe o direcție prospectivă, prin aceea că 

urmărește nu numai promovarea sănătății în prezent, ci și pregătirea copiilor, sub raportul sănătății, de-

a lungul întregii existențe, pentru a se putea adapta neîncetat permanentelor mutații care au loc în viața 
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modernă, pentru a fi înarmat împotriva agresiunilor biologice și emoționale ale mediului, care se ivesc 

în procesul evolutiv al civilizației moderne.  
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ROLUL CHIMIEI ÎN PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 
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Deși considerată "știință modernă" de aproape două secole, chimia este prezentă în viața 

oamenilor ca și aplicabilitate încă din perioada preistorică. Cele mai timpurii utilizări ale chimiei au 

fost remarcate în cazul picturilor rupestre, care datează din perioada 25.000 Î.Hr. 

Studiul chimiei este foarte util, chiar dacă ar trebui să facem referire doar la componentele de 

bază ale alimentelor: proteine, lipide, glucide, săruri minerale, apă şi vitamine. Proteinele, glucidele, 

lipidele furnizează energie organismului, au un rol de reînnoire a ţesuturilor uzate, în timp ce 

vitaminele şi mineralele intervin într-o serie de reacţii biochimice în organism.  

Atunci când mâncăm este foarte important să luăm în considerare, nu doar gustul, ci şi efectul 

pe care îl are hrana asupra organismului nostru. Alimentele au apărut pentru prima dată în Japonia. 

Informația s-a răspândit însă foarte repede în întreaga lume, datorită efectelor deosebite pe care 

alimentele o au asupra vieţii oamenilor. 

După 1990, alimentele au început să apară tot mai des şi pe masa românilor, care şi-au dat 

seama că pe lângă gust, mâncarea trebuie să ajute organismul. O viaţă fizică şi psihică sănătoasă, fără 

medicamente, îi face pe mulţi să se reorienteze către astfel de produse.  
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Sunt considerate alimente sănătoase, alimentele care pot fi consumate în cadrul dietei normale şi 

care conţin compuşi biologic activi, cu potenţial de ameliorare a sănătăţii sau de reducere a riscului de 

boală.   

Un aliment foarte important, din categoria probiotice, este iaurtul. Consumarea regulată a 

acestuia reduce riscul de cancer la colon şi ajută la întărirea şi refacerea sistemului imunitar. Laptele și 

produsele lactate au o valoare nutritivă deosebită, datorată cantității și calității nutrienților care sunt 

foarte bine asimilați de către organismul uman. Laptele conține 13-16% substanță uscată, din care 3,2-

3,5% proteine (cantități ce se concentrează de 3-8 ori la brânzeturi); 3-6% lipide bogate în acizi grași 

nesaturați; 4-6% glucide (lactoză, galactoză, glucoză). Laptele conține 0,6-0,9% săruri minerale, 

predominante fiind sărurile solubile de calciu, în forme ușor asimilabile. Calciul este indispensabil 

pentru menţinerea solidităţii oaselor din organism, dar şi pentru funcţionarea celulelor nervoase şi 

musculare. Magneziul joacă un rol important în fixarea calciului în oase şi în decontractarea muşchilor. 

Cazeina este o proteină care se găsește numai în lapte. Ea conține fosfor și se menține în soluție 

coloidală, formând un complex cu sărurile de calciu prezente în lapte. Ca și calciul, fosforul are rolul de 

a întări dinții și oasele, dar și în regularizarea bătăilor inimii sau funcționarea normală a rinichilor. 

Ajută la producerea naturală a lecitinei, care la rândul său crește capacitatea de efort intelectual.   

Glucidele din lapte sunt reprezentate de lactoză. Aceasta imprimă gustul dulceag laptelui 

proaspat muls. Sub acțiunea unor microorganisme (bacterii, drojdii) suferă fermentații, transformându-

se în acid lactic, proprietate folosită la obținerea produselor lactate acide (fermentate) sau a 

brânzeturilor. Glucidele asigură mai mult de jumătate din energia necesară organismului, mențin 

nivelul glicogenului în ficat în limite normale și contribuie la menținerea constantă a nivelului glucozei 

în sange. 

În componenta laptelui intră aproape toți acizii grași saturați și nesaturați. Din punct de vedere 

chimic, grăsimea laptelui este formată dintr-un amestec de gliceride (98-99%) asociate cu mici cantități 

de fosfolipide (0,2-0,1%), steroli (0,25-0,4%), acizi grași liberi, pigmenți și vitamine liposolubile. 

Lipidele reprezintă sursa primară de energie, care generează până la 70% din totalul de energie în 

condiții de repaus, de asemenea reprezintă un combustibil eficient pentru a susține activitatea fizică, în 

special în timpul activităților fizice, depozitarea și transportul vitaminelor liposolubile în organism, 

producerea hormonilor stereodieni, căldura corpului este păstrată și datorită existenței stratului de 

grăsime subcutanat. 

Vitaminele prezente în lapte sunt: A, D, E, K, grupa B, PP, C etc. În procesele de prelucrare a 

laptelui, vitaminele hidrosolubile trec în zer, iar cele liposolubile se concentrează în smântână, unt și 

brânzeturi  grase. Vitaminele A, C, și E au proprietăți antioxidante și contribuie la neutralizarea 
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radicalilor liberi. Vitamina A constituie una dintre componentele esențiale în procesul de creștere, 

îmbunătățește simțul vizual și ocrotește rinichii de urolitiază, afecțiunea cunoscută popular sub numele 

de "piatră la rinichi". Vitamina D ajută la dezvoltarea normală a oaselor și la menținerea echilibrului 

dintre nivelul calciului din masa osoasă și din sânge. Vitamina D crește eficiența sistemului imunitar și 

oferă protecție împotriva tuberculozei.  

Legumele și fructele reprezintă o categorie importantă a alimentelor de natură vegetală. Roşiile, 

varza, broccoli, conopida, bananele, mărul sau citricele pe lângă faptul că sunt gustoase, reduc riscul 

apariţiei cancerului.  

Cea mai mare pondere în compoziţia legumelor şi fructelor o are apa, de la 3 - 96%, aceasta 

fiind şi factorul ce determină perisabilitatea fructelor. Dintre substanţele organice, cel mai mare procent 

este reprezentat de către glucide, respectiv 50% din masa uscată. Acestea provin din procesul de 

fotosinteză ce are loc în plantele verzi. Glucidele se prezintă în plante şi legumele sub aproape toate 

formele, cu excepţia lactozei şi galactozei. 

Proteinele intră în alcătuirea tuturor celulelor vegetale fiind o componentă pricipală din 

citoplasma celulelor. Proteinele se găsesc sub diferite denumiri, cum ar fi: legumină în mazăre şi linte, 

faseolină în fasole sau glicină în soia. Ponderea energiei asigurată de proteinele din legume este mai 

mare comparativ cu energia din carne, şi mult mai mare decât cea din cereale. 

Acizii organici esenţiali (acid oxalic, malic, citric, tartric, piruvic sau lactic) reprezintă o sursă 

mică de energie, în schimb conferă legumelor şi fructelor un gust caracteristic. 

Vitaminele sunt sintetizate de plante. Din acest motiv, legumele şi fructele reprezintă cea mai 

importantă sursă de vitamine. Concentraţia acestora în vitamine diferă de la o specie la alta şi în funcţie 

de alţi factori: factori de mediu (iluminare, umiditate, temperatură), grad de maturare, condiţii de 

păstrare şi mod de consum. Legumele şi fructele reprezintă cea mai importantă sursă de vitamina C, β-

caroten şi acid folic. Vitaminele din complexul B nu se găsesc în cantităţi foarte mari, dar compensează 

prin cantitatea mare de legume şi fructe care se consumă. 

Vitaminele liposolubile sunt reprezentate de provitamine. Provitamina D2, se găsesc în spanac, 

varză şi în frunzele mai multor legume. Vegetalele mai conţin vitamina E (în ţelină, spanac, morcovi, 

fasole) şi vitamina K (în spanac, conopidă, varză albă, morcovi). 

Alte substanţe întâlnite în legume şi fructe sunt: pigmenţii, care contribuie la aspectul plantelor, 

glicozizii reprezentaţi de amigdalina din sâmburii din piersică, caise cireşe, vişine, prune, betanina şi 

mertilena din sfecla roşie, respectiv din afine. Taninurile determină atât gustul caracteristic al unor 

legume şi fructe (ceai, cacao, cafea), cât şi valoarea lor nutritivă.  
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Legumele şi fructele consumate proaspete, cât şi cele preparate sunt surse importante de 

elemente minerale. De obicei, predomină combinaţii de potasiu sau sodiu. De asemenea, ele reprezintă 

şi o sursă de oligoelemente, în funcţie de compoziţia solului sau conţinutul de microelemente din apă. 

În fructe şi legume sunt prezente substanţe alcaline ce pot tampona acţiunea acidifiantă a altor 

produse alimentare (alimentele făinoase sau carnea). Acizii organici şi sărurile lor sunt metabolizaţi, în 

schimb substanţele alcaline rămân şi măresc rezerva de baze a organismului. Datorită acţiunii 

alcalinizante, legumele şi fructele sunt indicate persoanelor cu o activitate musculară intensă (creşte 

concentraţia acizilor) sau în caz de scădere a rezervei alcaline (febră, distrofii musculare). 

Unele fructe conţin cantităţi mai mari de fructoză comparativ cu glucoza, ceea ce le indică în 

regimul celor cu colită de fermentaţie sau diabet zaharat.  

Consumul de legume şi fructe trebuie să fie echilibrat, proporţional cu alte alimente şi în raport 

cu nevoile organismului. Dietele vegetariene sunt acceptate doar pentru perioade scurte de timp – zile, 

săptămâni, în cazuri speciale, cu scop terapeutic şi indicate de medic. Legumele şi fructele sunt folosite 

în tratamentul dietetic al unor maladii: obezitate, dislipidemii, ateroscleroză, diferite tipuri de anemie 

sau hipertensiune arterială. 

Soia şi seminţele de in au şi ele un rol major în reducerea riscului de boli 

cardiovasculare. Usturoiul, reduce eficient riscul cancerului gastric şi de colon şi previne bolile 

cardiovasculare.  

Să nu uităm de alimentele de origine animală, care sunt foarte bune pentru organism.  

Peştele, datorită acizilor grași omega-3, reduce riscul cancerului şi al bolilor cardiovasculare. 

Acizii grași Omega-3 sunt esențiali pentru sănătatea umană, însă nu pot fi sintetizați de organism. În 

lipsa acestor grăsimi polinesaturate, trigliceridele și nivelul inflamațiilor ar crește excesiv, ar putea 

apărea cheaguri de sânge, diminuarea procesului de creștere, leziuni ale ficatului și rinichiului, uscarea 

pielii ori pierderea elasticității acesteia.  

Carnea de vită conţine un acid gras anti-cancerigen eficient în lupta cu tumorile gastrice şi cu 

cele ale colonului, este o sursă importantă de fier. Spre deosebire de fierul din legume pe care corpul nu 

îl poate absorbi, fierul din carnea de vită se absoarbe foarte bine, motiv pentru care persoanelor 

anemice sau femeilor în perioada menstruaţiei li se recomandă consumul de carne de vită. Fierul se 

absoarbe și mai bine în prezenţa vitaminei C, astfel asocierea cărnii de vită cu o salată din legume 

bogată în vitamina C poate fi o alegere foarte sănătoasă şi dietetică.  

Carnea de curcan este foarte bogată în nutrienţi, are un conţinut scăzut de grăsimi, dar are un 

conţinut bogat de substanţe nutritive, în special niacină, seleniu, vitaminele B6 şi B12 şi zinc. Aceşti 

nutrienţi menţin sănătatea sistemului cardiovascular şi contribuie la scăderea riscului de apariţie a 
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cancerului. Zincul, prezent în cantitate mare, este esenţial pentru buna funcţionare a sistemului 

imunitar, ajută la vindecarea rănilor, dar şi la diviziunea normală a celulelor.  

Adoptarea unui regim alimentar natural asigură o hrană completă pentru menţinerea energiei 

organismului, fără să ducă la anemierea trupului şi a minţii. 

„Singurul mod de a-ți păstra sănătatea este să mănânci ceea ce nu vrei, să bei ceea ce nu-ți place 

și să faci ceea ce n-ai vrea.” Mark Twain 
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CONCEPŢIA MODERNĂ ASUPRA ALIMENTAŢIEI CORECTE 

 

Prof. Gruie Ioan Adrian, Colegiul Tehnic ,,Unirea” Ştei, județul Bihor 

Prof. Mone Viorica, Colegiul Tehnic ,,Unirea” Ştei, județul Bihor 

 

Alimentaţia care satisface în chip optimal toate trebuinţele cantitative şi calitative ale 

organismului, ţinând cont de condiţiile de mediu, constituie o alimentaţie raţională. O asemenea 

alimentaţie conţine tot cea ce este necesar ca material trofic, energetic şi catalitic pentru desfăşurarea în 

condiţii optime a activităţii fiziologice a organismului. 

Un regim alimentar echilibrat este susţinut ştiinţific printr-un consum moderat cantitativ şi 

bogat calitativ, cât mai variat. 

Cantitatea alimentelor consumate depinde de vârstă, sex, dar în special de activitatea depusă, 

de intensitatea şi durata acesteia. 

Astfel, pentru profesiuni cu cheltuială redusă de energie, cum sunt: funcţionarii, profesorii, 

farmaciştii, programatorii, studenţii, gospodinele, la consumul bazal se mai adaugă 50% din 

metabolismul bazal, ajungând la un consum de aproximativ 2500 Kcal. 

Consumul energetic bazal (MB) la un om sănătos de 70Kg, este pe zi de: 

70 Kcal/hx24=1680 Kcal/zi 

1680+840=2520 Kcal/zi 

Pentru profesiuni cu activitate fizică moderată, cum sunt: inginerii, instalatorii, zugravii etc. se 

adaugă 60% din metabolismul bazal, deci necesarul este de 2500-3000 Kcal / zi. 

Pentru persoanele care depun o muncă grea, cum este cazul minerilor, metalurgiştilor sau 

cositul manual etc. se adaugă un spor de 100%, deci sunt necesare aproximativ 3500 kcal/zi. 

Această clasificare diferă de la o ţară la alta şi datele sunt mult diferite faţă de cele prescrise în 

manualele vechi, la care pentru muncile foarte grele se prezentau cifre de peste 5000 Kcal. 

De asemenea, trebuie ţinut cont de faptul că diferenţele mari de temperatură, mai ales frigul, 

măresc considerabil consumul energetic. 

Practic, pentru fiecare persoană numărul de calorii ce pot fi consumate, se poate calcula după 

formula: 

                           Consumul de calorii=(Greutate x 8,7) +829 

Care se înmulţeşte cu factorul activ individual, care este: 

 1,4 pentru persoanele care depun o activitate cu cheltuială redusă de energie 
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 1,7 pentru persoanele active, cu activitate fizică moderată 

 2,0 pentru persoanele care practică munca grea 

            De fapt şi prin acest calcul se ajunge la datele menţionate anterior. Dacă ţinem seama de 

cerinţele energetice ale metabolismului bazal, de aproximativ 1680Kcal/zi, raportat la o persoană de 70 

Kg, este evident faptul că, indiferent de munca depusă, va rămâne un exces de calorii care se 

depozitează dacă nu se susţine efort fizic. 

             În alimentaţia persoanelor cu munci intelectuale trebuie să existe un echilibru între aportul de 

lipide şi proteine, glucide, vitamine şi săruri minerale. Aportul de grăsimi va fi de 60 g pentru femei şi 

80 g pentru bărbaţi, în 24 ore. Grăsimile servesc ca sursă de vitamine liposolubile şi de acizi graşi 

polinesaturaţi. 

În efort fizic limitat se micşorează cantitatea de glucide uşor asimilabile dar se recomandă 

consumul de cât mai multe fructe. O deosebită atenţie se va acorda aportului de vitamine. În munca 

intelectuală organismul are nevoie de vitamine care stimulează reacţiile de oxidoreducere (vitaminele 

B2, B6, C, PP, P). 

Munca intelectuală necesită aportul a 3-4 mese pe zi. Intervalele mari între mese provoacă 

creşterea colesterolului seric şi contribuie la apariţia aterosclerozei. 

Calitatea hranei este mult influenţată de factorul economic, naţional, preferinţe şi obiceiuri 

alimentare adânc înrădăcinate. 

Eficienţa unei nutriţii adecvate, echilibrate, o dietă ideală, constă în a păstra anumite proporţii 

între componentele alimentare şi anume: 

 Glucide:55-60%- de preferat cele rafinate şi concentrate să fie în cantitate cât mai mică 

 Grăsimi: 20-25%- din care 33-55% sub formă de grăsimi polinesaturate 

 Proteine: 10-25%- din care 50% proteine vegetale 

 Biocatalizatori:1-5% 

 Apă sau alte lichide:1-2l/zi 

Pe lângă realizarea echilibrului între nevoi şi aport, un meniu raţional trebuie să îndeplinească şi 

următoarele cerinţe: 

 Să asigure necesarul individual de energie 

 Să furnizeze în mod obligatoriu substanţele pe care organismul nu le poate sintetiza, cum sunt: 

aminoacizii esenţiali, acizii graşi ploinesaturaţi, vitamine, substanţe minerale  

 Să asigure hidratarea suficientă a organismului 

 Să se consume zilnic legume şi fructe proaspete bogate în vitamine şi săruri minerale 
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 Să se consume alimente bogate în fibre care ajută la digestie şi au rolul de a proteja împotriva 

cancerului de colon 

 Să se consume zahăr şi alimente care conţin zahăr, în cantităţi cât mai mici. Ele nu conţin 

vitamine şi săruri minerale, dar sunt ,,pline de calorii” 

 Să nu se facă excese alimentare, să se consume cât are nevoie organismul pentru menţinerea 

greutăţii corporale normale 

 Oferirea unor produse alimentare salubre şi pregătirea de mâncăruri cât mai variate 

 Mâncărurile ingerate să provoace şi să întreţină activitatea secretoare a aparatului digestive 

 Ingestia mâncărurilor să îndepărteze senzaţia de foame timp de 4-5 ore 

Un aspect important în alcătuirea alimentaţiei raţionale este şi repartizarea meselor de-a lungul unei 

zile. În mod normal ea trebuie să cuprindă 3-4 mese pe zi. În cazul a trei mese pe zi distribuţia va fi 

astfel: 25-30% din raţia calorică dimineaţa; 40-45% la prânz şi 20-25% seara. În cazul a 4 mese pe zi se 

introduce gustarea care reprezintă 10% din raţia calorică, reduc ându-se proporţinal din masa de prânz 

şi seara. La copii este indicat să se introducă şi o gustare între micul dejun şi masa de prânz. 
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ALIMENTAȚIA ÎN PERIOADA EXAMENELOR 

 

Prof. Gugu Elena Daniela  

Colegiul Naţional ,,Nicolae Titulescu” Craiova, judetul Dolj 

 

Există o strânsă legătură între randamentul cerebral și calitatea alimentelor ingerate, în special 

în perioadele în care organismul este supus unui stres psihic suplimentar, susțin nutriționiștii. Astfel de 

perioade sunt, de obicei, sfârșitul de an școlar, perioadele cu teze, admiterea la facultate, sesiunea de 

examene etc.  

Nutriția corespunzătoare și somnul suficient sunt cei mai importanți factori care favorizează 

acumularea de energie necesară procesului de învățare. Tensiunea nervoasă se amplifică atunci când se 

lucrează după doar trei ore de somn, când alimentele pline de zahăr, grăsime și sare sunt principala 

sursă de alimentație. Organismul are nevoie de timp să asimileze alimentele și de aceea un mic dejun 

nutritiv, urmat de mese echilibrate pot susține stresul psihic. Un somn liniștit și odihnitor este influențat 

de tipul de alimente consumat și de aceea, cu o noapte înainte de examen, trebuie să se evite ingerarea 

de alimente care îngreunează digestia.  

Există o serie de alimente care pot îmbunătăți, prin consumarea lor, funcțiile creierului. Astfel, 

o dietă bogată în acizi grași esențiali omega 3 poate ajută la menținerea vaselor de sânge de la nivel 

cerebral libere și neobturate și la o funcționare corespunzătoare a celulei nervoase, acest lucru putându-

se realiza foarte simplu consumând de două-trei ori pe săptămână pește.  

Pe de altă parte, există și substanțe alimentare care inhibă activitatea cerebrală. Alcoolul și 

alimentele cu indice glicemic foarte mare sunt astfel de exemple, care pot cauza modificări ale 

nivelului glicemiei, cu impact major asupra comportamentului (agitație, anxietate).  

Printre alimentele care stimulează activitatea cerebrală se află avocado, banana, drojdia de bere, 

broccoli, pepenele galben, ouăle, carnea de pui, pește (ton, somon), semințele de in, germenii de grâu, 

portocala, orezul brun, legumele cu frunze verzi, soia, kefirul.  

Substanțele care trebuie cât mai puțin consumate sau chiar eliminate, pentru o bună sănătate a 

minții, sunt alcoolul, aditivii alimentari artificiali, îndulcitorii artificiali, extractele de cola, grăsimile 

hidrogenate, nicotina.  

Fiecare dintre aceste substanțe are mecanisme de acțiune diferite: alcoolul distruge efectiv 

celula nervoasă, nicotina cauzează constricția capilarelor și limitează fluxul sanguin la nivel cerebral, 

grăsimile hidrogenate cauzează în timp creșteri ale nivelului de colesterol nociv LDL, aditivii artificiali 
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au efecte negative, în special asupra dezvoltării copiilor, zahărul rafinat și carbohidrații simpli 

dezechilibrează organismul la nivel metabolic.  

În aceste perioade se recomandă să se consume orez, paste, cereale integrale și fructe dulci de 

sezon, deoarece aceste alimente sunt o bună sursă de energie și au un efect calmant asupra sistemului 

nervos și ajută la menținerea clarității mentale.  

În plus, aceste alimente conțin triptofan, un aminoacid care ajută sinteza serotoninei 

(neurotransmițător care stimulează relaxarea nervoasă). O dietă care să conțină orez brun sau paste 

integrale este recomandată, deoarece acestea se digeră ușor și eliberează lent energie. În plus, 

furnizează creierului glucoza necesară pentru performanța cognitivă. Trebuie așadar înțeles faptul că 

alimentele preferate ale creierului sunt carbohidrații complecși. Aceste substanțe au o moleculă formată 

dintr-un număr mare de atomi, motiv pentru care digestia lor la nivel intestinal durează mai mult și 

astfel energia se eliberează treptat, organismul fiind aprovizionat constant cu nutrienți.  

Nutriționiștii spun că o cină cu efecte pozitive, care poate fi consumată înainte de examen, 

trebuie să conțină legume verzi, proaspete, gătite la abur, carne de curcan, pește alb și brânză proaspătă.  

De asemenea, efecte calmante au și salata, ridichea roșie, ceapa și usturoiul (cunoscut pentru 

proprietățile sale sedative).  

Desertul și dulciurile trebuie înlocuite cu un fruct proaspăt, care poate avea o acțiune pozitivă 

antistres.  

Un pahar cu lapte de capră cald înainte de culcare poate scădea aciditatea gastrică și poate 

favoriza un somn profund. Același efect poate fi obținut și în urma consumului unui ceai de plante cu 

acțiune calmantă. Ghidurile nutriționale sugerează că băieții au nevoie de aproximativ 2.600 kcal/zi, în 

timp ce fetele de 2.200 kcal/zi.  

Nu trebuie uitată hidratarea cu apă plată, consumată la temperatura camerei și în cantitate 

suficientă, adică între 30 și 40 ml/kg corp/zi.  

Așadar, o dietă bogată în fructe, legume, produse rezultate din cereale integrale, lactate 

fermentate bogate în probiotice și pește poate fi unul din ingredientele principale ale secretului unei 

memorii bune, al unui fond psihic echilibrat și al unei mari capacități de concentrare. 
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ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ ȘI SPORT PENTRU SĂNĂTATE 

 

 
Prof. Herbei Corina Elena 

Școala Gimnazială „I.D.Sîrbu” Petrila, județul Hunedoara 

 

Alimentaţia sănătoasă şi sportul sunt cheia unei vieţi sănătoase. Ele îţi vor crea o stare de bine, 

de energie, reducând riscul unor boli precum hipertensiunea, diabetul, osteoporoza, colesterolul şi 

anumite tipuri de cancer. Îţi poţi stabili propria alimentaţie sănătoasă, aşa încât să decizi singură ce 

anume vrei să mănânci şi ce vrei să excluzi.  

Dieta sănătoasă este cea mai uşoară cale de a îţi proteja sănătatea pe termen lung. Iată care sunt 

avantajele unei alimentaţii sănătoase:  

• Îţi oferă necesarul de nutrienţi, aşa încât organismul tău să  nu sufere de pe urma lipsei unei anumite 

substanţe. 

• Previne şi tratează anumite boli, precum cancerul şi bolile cardiovasculare. De asemenea uşurează 

simptomele unor boli precum diabetul şi hipertensiunea. 

• Te ajută să te bucuri de viaţă. Dacă organismul tău primeşte toţi nutrienţii de care are nevoie, nu vei 

duce lipsă de energie şi vei putea să te bucuri de toate momentele plăcute.  

• Păstrează o siluetă fumoasă. O dietă echilibrată, fără excese este secretul unei siluete frumoase. 

Cum poţi avea o alimentaţie sănătoasă? E simplu. Trebuie să mănânci alimentele potrivite la 

timpul potrivit. Iată câteva sfaturi:  

• Nu sări peste mese, mai ales peste micul dejun. Fă un plan al meselor şi gustărilor zilnice în funcţie 

de activităţile tale de peste zi, aşa încât să ai mereu timp pentru trei mese şi două gustări. 

• Învaţă modalităţi simple de a pregăti mâncarea. Să mănânci sănătos nu înseamnă să găteşti tot felul 

de mâncăruri complicate şi greu de pregătit. Alege cel mai simplu mod de a găti, iar atunci când e 

posibil alege alimentele crude: salate, fructe.  

• Evită zahărul rafinat. Dacă după amiza te simţi obosită şi lipsită de vlagă, apelează la fructe, legume 

au gustări bogate în proteine, şi nu la dulciuri care îţi secătuiesc organimul de energie.  

• Ascultă-ţi corpul. Mănâncă atât cât cere corpul tău. Când te simţi sătulă ridică-te de la masă.  

Alimentaţia zilnică trebuie să conţină:  

• Cereale. Grâul, orezul, ovăzul, porumbul, toate îţi asigură necesarul de carbohidraţi pentru a te putea 

bucura de energie. Cerealele integrale sunt mult mai sănătoase şi mai bogate în nutrienţi decât cele 

rafinate. 
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• Legume. Alege-le pe cele cu o culoare puternică. Cu cât este mai colorată o legume cu atât conţine 

mai multe vitamine, minerale şi antioxidanţi. Alegeri foarte bune sunt şi broccoli, cartofii dulci, salată 

de grădină.  Dacă nu poţi mânca legumele ca atare, fă un suc din ele.  

• Fructe. Le poţi mânca în mai multe feluri: crude, la conservă, în compoturi, uscate, în salate. Pe lângă 

fructele cele mai des întâlnite (banana, mere, piersici, pere) încearcă să consumi şi prune, mango, 

papaya, avocado şi mult pepene. 

• Lapte şi produse lactate, de preferinţă din cele cu un conţinut scăzut de grăsimi. Pentru persoanele 

cu intoleranţă la lactoză există şi brânzeturi sau iaurturi fără lactoză. Unii specialişti recomandă chiar 

înlocuirea laptelui, care poate conţine multe grăsimi săturate, cu suplimente de calciu. 

• Carne. În această grupă intră peştele, puiul, ouăle. Medicii recomandă să renunţăm la carnea roşie 

(porc şi vită), căci aceasta conţine grăsimi săturate. 

• Grăsimi, pe care organismul le extrage din uleiuri. Cele mai recmandate sunt uleiul de porumb şi cel 

de măsline. Locuitorii ţărilor mediteraneene au o viaţă mai lungă şi mai sănătoasă tocmai pentru că ei 

consumă mult ulei de măsline. În Italia şi Grecia, mulţi oameni beau ulei de măsline dimineaţa, înainte 

de micul dejun. Acesta conţine acizi graşi omega 3, care protejează inima, dar şi antioxidanţi care 

previn cancerul. 

O greşeală pe care foarte mulţi oameni o fac este neglijarea micului dejun. Ne grăbim, preferăm 

să dormim o jumătate de oră în plus, nu putem mânca imediat ce ne trezim, astfel că “uităm” să luăm 

micul dejun înainte să plecăm spre serviciu sau spre şcoală. Dimineaţa, când în mod normal ar trebui să 

luăm micul dejun corpul nostru tocmai a trecut printr-o perioadă destul de lungă de înfometare. Dacă 

nu îşi primeşte “combustibilul” la trezire, glicemia scade foarte mult, ceea ce înseamnă că în câteva ore 

vom simţi o poftă de ceva dulce pe care nu o vom putea ignora. În drum spre serviciu, mulţi oameni se 

opresc la patiserie şi cumpără o gogoaşă plină de grăsimi săturate şi zahăr rafinat, când ar fi putut foarte 

bine să mănânce acasă un bol de lapte cu cereale.  

Dacă rezistăm impulsului şi renunţăm la acea gogoaşă mâncată pe fugă, masa de prânz va fi 

mult mai mare şi mai consistentă pentru că şi foamea este mai mare. Mesele bogate şi “grele” luate 

după perioade lungi de înfometare pot să provoace ulcer şi indigestie.  

În plus, copiii care nu mănâncă dimineaţă au rezultate mai slabe la şcoală şi, în timp, tind să 

asimileze mai greu cunoştinţele noi, deoarece creierul lor nu primeşte energia de care are nevoie pentru 

a funcţiona normal.  

O altă mare greşeală este aceea de a ne chinui ficatul cu tot felul de substanţe pe care el le 

procesează greu şi de care corpul nostru nu are nevoie. Coloranţii şi conservanţii din mâncare îl fac să 

lucreze în plus pentru a elimina toxinele. La fel se întâmplă şi cu alcoolul. De fapt, ficatul nostru este o 
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mică minune, căci îndeplineşte mai multe funcţii decât oricare alt organ intern şi se poate regenera de la 

sine în caz de nevoie. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-i testăm rezistenţa în fiecare zi. Pentru a-l 

proteja trebuie să renunţăm la grăsimile săturate, la alcool şi la medicamentele care nu sunt 

indispenabile. Suplimentele pentru slăbit, de exemplu, sunt o povară în plus pentru ficatul nostru care 

trebuie să le descompună. Dacă el lucrează încet sau este slăbit, unul din rezultate este acumularea de 

kilograme în plus, ceea ce ne va face să luăm şi mai multe suplimente – un cerc vicios.      

 

 

SĂ ÎNVĂŢĂM SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS 

 

Prof. Hriţcu Gabriela Loredana 

Liceul „Regina Maria” Dorohoi, județul Botoşani 

 

“Sănătatea necesită cunoașterea constituţiei omului şi puterea diferitelor alimente, atât 

naturale cât si cele făcute de om. Dar consumarea acestora nu este suficientă pentru a fi sănătos…”               

(Hipocrate) 

Trăim într-o lume gri, unde culorile s-au şters, zâmbetele s-au transformat în lacrimi, iar viaţa 

îşi schimbă uşor rolul cu moartea. 

Oamenii devin marionetele timpului, iar agitaţia, stresul înlocuiesc viaţa. Totul se precipită în 

alb şi negru, asemenea unui tablou ce redă o furtună ce mătură totul în calea ei.  

Mass-media prin campaniile promoţionale promovează şi încearcă să arate cazuri tragice, din ce 

în ce mai mulţi copii bolnavi, apariţia a tot mai multe boli incurabile şi chiar mortale. 

Dar cine e responsabil? De ce se întâmplă toate acestea? Oamenii… da, oamenii îşi fac rău cu 

mâna lor. Se trezesc dimineaţa, beau o cafea, pleacă în grabă la serviciu, se iau cu munca, uită să 

mănânce. În drum spre casă trec pe la fast-food, mănâncă ceva, se enervează în trafic, ajung acasă, se 

ocupă de problemele familiei şi tot aşa zi de zi. 

Dacă le vorbeşti de odihnă, trei mese pe zi, sport, recreere, o alimentaţie echilibrată li se pare că 

îi jigneşti. Dar uşor ei cedează, se îmbolnăvesc, capătă depresii şi îşi dau seama că nu mai sunt ei… 

Un alt factor care conduce la aceste nenorociri îl reprezintă tehnologia, care evoluează într-un 

ritm galopant şi care aduce multe dezastre. 

Calitatea unui aliment rezidă atât din sursa din care provine, cât şi din modul de prelucrare 

industrială sau casnică al acestuia. Alimentele care se găsesc astăzi pe piaţă, sunt naturale, seminaturale 
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sau chiar semisintetice. Dintre toate acestea, se ştie bine, cele mai sănătoase sunt cele de provenienţă 

naturală, care nu conţin adaosuri sintetice (aditivi), care nu au trecut prin procese de rafinare industrială 

şi care nu au fost excesiv de prelucrate din punct de vedere culinar.  

O importanţă deosebită pentru sănătatea omului o au acele alimente naturale neprelucrate în 

vreun fel, de obicei de origine vegetală, cunoscute sub denumirea de crudităţi. Alimentul nu este doar 

materie şi energie, ci este şi informaţie. 

Omul, fie că îi place sau nu, este, ca orice fiinţă de pe Terra, o verigă a lanţurilor trofice, ceea ce 

înseamnă că prin intermediul hranei sale, schimbă informaţie, materie şi energie cu mediul 

înconjurător.  

Desprins de natură şi închistat într-o civilizaţie sintetică, omul modern riscă, prin produsele 

alimentare cu un grad mare de procesare, să îşi denatureze grav nu numai sănătatea imediată, ci şi 

materialul de bază al cromozomilor săi, cu consecinţe încă necalculabile asupra lui şi a urmaşilor săi. 

Astfel, actul hrănirii devine unul de mare responsabilitate asupra viitorului întregii specii umane. 

Alimentaţia omului reprezintă unul dintre stâlpii fundamentali a construcţiei sale. Sănătatea şi 

echilibrul fiecăruia, se află în corelaţie directă cu hrana. Deprinderea unei alimentaţii adecvate, aduce, 

împreună cu alte elemente corecte de comportament, o viaţă sănătoasă. 

Iubeşte sănătatea că-i mai bună decât toate! Hai să încercăm să schimbăm ceva sau cel puţin să 

ne schimbăm propria noastră viaţă! Hai să ne dăm mâna şi să prindem puteri, să adoptăm un stil de 

alimentaţie şi de viaţă sănătos! Stă în puterea voastră să mâncați inteligent pentru a trăi sănătos!!! 
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DESPRE SĂNĂTATE ŞI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. înv. preșcolar Iazu Maria 

Şcoala Gimnazială Nr.2 - Structura G.P.P. Nr.2 Rm.Sărat, județul Buzău 

 

Un stil de viaţă sănătos poate fi contagios, însă nu aştepta să te „infectezi” de la alţii – încearcă 

să fii tu însuţi purtătorul acestui virus al sănătăţii! Ce înseamnă însă să trăim sănătos şi de ce am face-o, 

dacă de multe ori este mult mai comod să abordăm fiecare zi fără restricţii? 

Un stil de viaţă sănătos înseamnă mai mult decât un set de reguli pe care le urmăm pentru a 

evita anumite boli. Trăind sănătos ne clădim o lume în care ne atingem potenţialul maxim, atât pe 

partea fizică cât şi cea emoţională. 

Nu oricine poate avea un trup perfect, dar oricine poate avea o sănătate bună, un număr corect 

de kilograme şi o stare de spirit potrivită. 

Auzim în fiecare zi despre obiceiurile sănătoase sau alimentaţia adecvată pentru o viaţă mai 

bună. De cele mai multe ori, sfaturile ni se par foarte greu de urmat şi ne gândim că este mult prea 

dificil să ne schimbăm ritmul cotidian. 

Însă, sunt lucruri pe care le facem zi de zi şi care, fără să ne dăm seama, au efecte benefice 

asupra corpului sau stării noastre de bine. Este vorba despre acele mici obiceiuri care ne asigură un stil 

de viaţă sănătos şi care se regăsesc deja printre activităţile noastre zilnice. Sau pe care le putem adopta 

natural, fără mari eforturi. 

Deşi e greu să nu ne lăsăm acaparaţi de lucrurile pe care le facem aproape pe pilot-automat, este 

bine să ne construim câteva mici obiceiuri de la primele ore care să ne binedispună şi să ne dea starea 

de spirit potrivită: 

a) În primul rând, să încercăm să ne trezim în fiecare zi la aceeaşi oră. Educându-ne corpul, vom 

constata că ne este mult mai uşor dacă organismul nostru este programat să se trezească singur, decât să 

fim surprinşi de sunetul alarmei. 

b) Apoi, să facem câteva exerciţii – mişcări de întindere, o scurtă plimbare sau câteva minute de 

jogging – aceste momente ne vor schimba ziua cu totul, vom fi mult mai plini de energie, mintea ne va 

fi mai limpede şi vom putea să ne concentrăm mai bine.  

c) Luăm deja micul dejun în fiecare zi? Avem un obicei foarte sănătos. Masa de dimineaţă trebuie să 

reprezinte un sfert din necesarul alimentelor cotidiene, aproximativ 460 calorii. În lipsa lui, ne vom 

simţi fără vlagă şi fără putere de concentrare. Dacă alegem o masă echilibrată dimineaţa ne vom potoli 
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foamea şi nu vom mai fi tentaţi să mâncăm haotic pe parcursul zilei. În plus, alimentele pe care le 

consumăm la începutul zilei nu se vor „depune”, pentru că organismul va avea nevoie să consume rapid 

toate caloriile.  

d) După o zi aglomerată, să nu subestimăm rolul somnului. Dacă vom reuşi să dormim 7 ore în timpul 

nopţii, vom consuma în medie 500 de calorii pe noapte. Mai mult, somnul implică nu numai arderea 

mai multor calorii noaptea, dar va avea efecte asupra modului de funcţionare a metabolismului nostru, 

determinând o mai bună stare de spirit în timpul zilei.   

Un studiu foarte interesant arată că şapte din zece români identifică stilul de viaţă sănătos cu 

consumul de fructe şi de legume, şi aproape jumătate cu alimentele naturale, cât mai puţin procesate. 

Totodată, femeile apreciază într-o mai mare măsură alimentaţia sănătoasă, comparativ cu bărbaţii. 

Fructe, legume, alimente proaspete şi mult sport! Asta înseamnă un stil de viaţă sănătos, în 

percepţia românilor! 

Aproape trei sferturi dintre femeile din România spun că e important consumul de fructe şi 

legume. Asta în comparaţie cu doar două treimi dintre bărbaţii care cred acelaşi lucru. De asemenea, 

mai mult de jumătate dintre românce văd beneficiile consumului de alimente proaspete, naturale, 

informează un studiu realizat de GfK, potrivit  Mediafax. 

Locuitorii din Banat, Crişana şi Maramureş preferă un stil de viaţă sănătos, bazat pe consum de 

fructe şi de legume. La polul opus se află dobrogenii şi bucureştenii, care nu pun sănătatea pe seama 

alimentelor proaspete. 7 din 10 locuitori ai Capitalei consideră că exerciţiile fizice au un aport 

important asupra sănătăţii, iar 6 din 10 fac mişcare în mod regulat. GfK a realizat un studiu asemănător 

în 23 de ţări la nivel global. Studiul a fost realizat de GfK România, pe un eşantion de 1.000 de 

respondenţi din toată ţara. 

 Un alt aspect foarte important al unui stil de viaţă sănătos este alimentaţia. Celebra frază: 

„Spune-mi ce mănânci, ca să-ţi spun cine eşti” ar putea fi extinsă la „Spune-mi ce stil de viaţă ai, ca să-

ţi spun cine eşti”. Într-o societate care îşi „arde” rapid energia şi valorile, un stil de viaţă sănătos - asta 

însemnând nu doar hrană, ci şi toate celelalte aspecte ale vieţii – este o „aptitudine” care se învaţă. 

Alimentaţia epocii moderne favorizează ingerarea unor alimente rafinate şi suprarafinate care 

conduc la dezechilibre nutritive ce stau la baza multor boli ale civilizaţiei actuale. Obezitatea, bolile 

cardiace, diabetul etc., mai ales în societatea cu venituri mai ridicate, pot fi evitate prin simpla 

modificare a regimului alimentar. 

Organismul omului este o maşină perfectă. Hrana înseamnă energia ei, cea care provoacă 

acţiunea fizică şi psihică. 
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Hrănirea sănătoasă nu se referă doar la alegerea alimentelor sănătoase pentru consum, ci şi la 

modul în care ele sunt preparate înaintea consumării. 

Dacă n-au găsit secretul vieţii veşnice, mai toate civilizaţiile care s-au perindat pe pământ de-a 

lungul istoriei au găsit secretul vieţii lungi şi sănătoase. Redescoperit pe cont propriu sau descoperit pe 

urmele predecesorilor, acest secret l-a condus pe om spre miezul Naturii. În inima Naturii se află şi 

substanţele nutritive, care pot favoriza viaţa sau care, dimpotrivă, o pot distruge. 

 Iată câteva îndemnuri pentru noi, oamenii din epoca modernă, care ne vor ajuta să trăim 

sănătos, liniştit şi, de ce nu, cât mai mult timp: 

 Să ne facem un mic cadou sau să ne acordăm 5 minute de plăcere în fiecare zi. 

 Să ne gândim la ziua care a trecut şi să ne autoevaluăm pentru ca ziua următoare să fie mai 

bună.  

 Să ne planificăm activităţile şi perioada de timp în care vrem să le definitivăm. 

 Să stăm drepţi pe scaunul de la birou.  

 Să ne implicăm în diverse activităţi alături de prietenii sau familia noastră, mai degrabă decât să 

petrecem mult timp singuri, pentru că lucrurile realizate în comun ne oferă sprijin emoţional.  

 Să ne dedicăm timp pentru un hobby, este o preocupare care ne va oferi relaxarea de care avem 

nevoie şi care ne ajută să avem un stil de viaţă mai sănătos. 
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GHIDUL ALIMENTAȚIEI SĂNĂTOASE PENTRU ELEVI 

 

Prof. Ionescu Eugenia Cristina 

Prof. înv. primar Stoica Cosmina Luiza  

Școala Gimnazială „Emil Gârleanu” Bărăganu, județul Constanța 

 

Pentru a putea trăi, munci și a se dezvolta armonios, omul are nevoie de hrană. În organizarea 

programului zilnic de viață, de activitate și odihnă al școlarului, pe lângă asigurarea condițiilor igienice 

necesare pregătirii lecțiilor o atenție deosebită va fi acordată regimului alimentar. Un regim alimentar 

corect va sigura o bună dezvoltare fizică și psihică a acestuia, va facilita o funcționare normală a 

organismului și va acoperi trebuințele energetice pentru munca depusă. Alimentația corectă mărește 

posibilitățile organismului de a se adapta la condițiile de mediu și muncă. Pentru stabilirea unei rații 

alimentare corecte se va ține seama de starea de sănătate, greutate și înălțime, de sex, vârstă și 

activitatea depusă. Calitativ, rația alimentară este asigurată printr-o alimentație completă, alcătuită din 

produse lactate, carne, ouă, făinoase, dulciuri, legume și fructe crude în orice anotimp. Cantitativ, 

alimentația trebuie să fie potrivită vârstei, sexului și activității depuse.  

Alimentația insuficientă, prea bogată sau dezechilibrată, incompletă, afectează organismul 

tânăr, determinând reducerea capacității de muncă, scăderea rezistenței față de boli, favorizând apariția 

unor efecțiuni ale sistemului digestiv (colită, ulcer) cât și a bolilor de nutriție (obezitate, diabet).  

Pentru acoperirea nevoilor plastice și energetice organismul folosește componentele alimentare 

rezultate prin digestie, numite și factori nutritivi, formați din proteine, lipide sau grăsimi, glucide sau 

zaharuri, săruri minerale și vitamine.  

Proteinele au rol plastic și reprezintă cel mai important material de construcție al țesuturilor. 

Proteinele pot avea origine animală (carne, pește, ouă, lactate) sau vegetală (mazăre, fasole, linte). Se 

recomandă ca 45% dintre proteine să provină din produse de origine animală.  

Lipidele au rol energetic producând caldura corporală. Lipidele pot fi de origine animală (unt, 

untură, seu) sau vegetală (margarină, ulei). Cele mai folositoare lipide provin din lapte, smântână, 

galbenuș de ou. Alte alimente precum untul și untura de pește conțin pe lângă lipide și mari cantități de 

vitamina A și D.  

Glucidele sunt cea mai importantă sursă de energie pentru organism și se găsesc în zahăr, 

legume, fructe, miere, cartofi, pâine, făinoase. Consumul unei cantități prea mari de dulciuri la vârsta 
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școlară produce scăderea poftei de mâncare, apariția cariilor dentare, scăderea rezistenței organismului 

și îngrășarea prin transformarea glucidelor în grăsimi. 

Sărurile minerale sunt un esențial material de construcție, cele mai importante pentru 

organismul uman fiind sodiul, fierul, calciul, fosforul, iodul și magneziul.  

Vitaminele sunt indispensabile vieții, facilitând activitatea celulelor și proceselor metabolice 

(asimilație, dezasimilație, utilizarea energiei). Lipsa sau carența de vitamine produce îmbolnăviri și 

tulburări  specifice fiecărui tip de vitamină (A, B, C sau D). 

Iată de ce în perioada de creștere sunt necesare mai multe substanțe plastice decât la vârsta 

adultă, iar în efort fizic sau intelectual îndelungat sunt necesare mai multe substanțe energetice.  

Alimentația incompletă, cu puține substanțe energetice, determină scăderea în greutate, 

micșorarea rezistenței la boli și diminuarea capacității de muncă. Alimentația prea bogată în dulciuri și 

grăsimi duce la obezitate. Lipsa sau insuficineța vitaminei D produce rahitismul, iar a vitaminei C, 

scorbutul. Aportul insuficient de proteine, săruri minerale și vitamine determină apariția anemiei.  

De aceea, alimentația rațională la vârsta școlară, trebuie să conțină toți factorii nutritivi, dar în 

cantități și proporții optime, pentru a evita dezechilibrul alimentar care poate tulbura starea de sănătate. 

O rație alimentară zilnică, corectă, trebuie să cuprindă combinații de alimente capabile să asigure 

nevoile în factori nutritivi. 

În funcție de valoarea nutritivă și natura lor produsele alimentare pot fi încadrate în 8 grupe: 

1. Laptele si preparatele din lapte  conțin proteine de bună calitate, calciu, vitaminele A și B; 

2. Carnea, preparatele din carne și pește sunt o sursă de proteine cu mare valoare nutritivă, de fier și 

vitamina PP; 

3. Ouăle sunt bogate în vitaminele A, B2, B6, fier și proteine de bună calitate; 

4. Legumele și fructele: sursă de vitamina C și caroten care este precursorul în organism a vitaminei 

A, fier, vitaminele B1, B2 și PP; 

5. Cerealele, derivatele din cereale și leguminoasele uscate sunt sursă de glucide, proteine vegetale 

și vitaminele B1, B2 și PP;  

6. Zahărul și produsele zaharoase sunt sursă de energie. Se recomandă a fi consumate doar ca desert, 

nu și între mese pentru a nu micșora aportul substanțelor plastice cu rol în construcția celulară.  

7. Grăsimile alimentare sunt sursă de energie însă consumul lor va fi limitat pentru a evita 

dezechilibrele alimentare. Se recomandă consumul de unt de către copii, acesta conținând și vitaminele 

A și D; 

8. Apa și băuturile nealcoolice sunt importante pentru hidratarea organismului.  
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Produsele alimentare din aceeași grupă, având proprietăți nutritive apropiate, se pot înlocui 

unele pe altele fară dezechilibrarea rației, pe când cele aparținând grupelor diferite nu se pot înlocui. De 

asemenea se va evita consumarea câteva zile la rând a acelorași feluri de mâncare, fapt care determină 

monotonie, cu efect de scădere a poftei a mâncare. Riscul este mare când consumul abuziv al unor 

alimente se asociază cu insuficiența altora. 

Un regim alimentar pentru vârsta școlară presupune aplicarea unor reguli bine fundamentate 

privitoare la oră, numărul și distribuția meselor în timpul zilei. 

O primă cerință presupune respectarea acelorași ore pentru masă, zi de zi. De asemenea, masa 

de seară se va servi cu 1 – 1
1/2 oră înainte de culcare, pentru a se realiza prima parte a digestiei. 

Pentru școlarii din ciclul primar este recomandat regimul care cuprinde 5 mese pe zi: micul 

dejun, gustarea de dimineață, prânzul, gustarea de după-amiază, masa de seară. Pentru școlarii din 

ciclul gimnazial sau liceal sunt suficiente 4 mese pe zi, fără gustarea de după-amiază  care poate fi 

servită doar în perioada cursurilor școlare sau în timpul pregătirii lecțiilor/examenelor, pentru 

asigurarea suportului energetic necesar susținerii efortului intelectual. 

Alimentația zilnică trebuie să asigure școlarului necesarul de calorii. Fiecare aliment are un 

anumit număr de calorii exprimat prin valoarea energetică a alimentului respectiv. Astfel, copiii cu 

vârsta cuprinsă între 7 și 9 ani au nevoie de 2200 de calorii zilnic, cei cu vârsta curpinsă între 10 și 12 

ani de 2500 de calorii, pe când adolescenții cu vârsta cuprinsă între 13 și 19 ani trebuie să consume 

zilnic între 3100 și 3300 calorii (băieții) și între 2800 și 2900 de calorii (fetele). 

De aceea, la vârsta școlară mică, micul dejun și gustarea de dimineață trebuie să acopere 20 -

25% din necesarul de calorii, masa de prânz 40 -45% , iar gustarea de după-amiază și masa de seară 25 

– 30%. Dacă rația alimentară cuprinde doar 4 mese pe zi, micul dejun va asigura 25 -30%, gustarea de 

dimineață 10%, prânzul 45 -50%, iar masa de seară 20 -25%. Pentru școlarii care învață în program de 

după-amiază mesele vor fi repartizate astfel: micul dejun, prânzul, gustarea de după-amiază și masa de 

seară.  

Pentru acoperirea necesarului de calorii și păstrarea proporției de proteine, lipide și glucide din 

alimentație, s-a calculat cum este indicat să fie reprezentate cele 8 grupe de alimente în meniul zilnic. 

Un exemplu de felul în care se poate acoperi necesarul de calorii prin alimentația zilnică pentru un 

adolescent  de 15 ani care are un necesar de calorii 3100/zi este prezentat mai jos: 

- Carne                                    120 g/zi 

- Preparate din carne                 30 g/zi 

- Pește                                       20 g/zi 

- Lapte                                     480 g/zi 
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- Brânzeturi                               50 g/zi 

- Ouă                                         50 g/zi 

- Unt, untură                             20 g/zi 

- Ulei                                         20 g/zi 

- Pâine                                     300 g/zi 

- Derivate de cereale                 50 g/zi 

- Cartofi                                  330 g/zi 

- Legume                                 500 g/zi 

- Leguminoase uscate                15 g/zi 

- Fructe                                    370 g/zi 

- Zahăr si produse zaharoase     65 g/zi 

Printre regulile de bază de care părintele trebuie să țină seama în ceea ce privește regimul de 

alimentație al școlarului amintim: 

 Copilul nu va pleca niciodată la școală cu stomacul gol, deoarece în cursul dimineții consumul 

energetic este mare. 

 Școlarii care au cursuri după-amiază, vor servi înainte de plecarea la școală un prânz complet 

(felul întâi și felul doi), precum și gustarea de după-amiază la mijlocul activității școlare. 

 Masa va fi servită în liniște, fără grabă, iar alimentele vor fi bine mestecate. 

 La masă se va sta comod pe scaun, nu în picioare, deoarece oboseala micșorează secreția 

gastrică. 

 Se vor respecta orele de masă pentru a se forma reflexele alimentare normale.  

 Se va asigura intervalul de 3 - 4 ore între mese, evitându-se prelungirea acestuia, deoarece apare 

senzația de foame și ingerarea cu poftă a unei cantități mari de alimente care îngreunează 

digestia.  

 Nici intervalul prea mic nu este indicat, deoarece stomacul nu are timp să se golească și se 

supraîncarcă. 

 Nu se va ”sări” peste mese, deoarece pot să apară dureri de cap, amețeală, dureri de stomac și 

inapetență. 

 Nu se vor consuma lichide înainte de masă sau în timpul mesei, deoarece diluează sucurile 

digestive și îngreunează procesul digestiei. 

 Gustările sau dulciurile nu pot fi mâncate oricând, deoarece scad pofta de mâncare.  
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 Alimentele nu vor fi servite prea reci sau prea fierbinți și nu se vor consuma succesiv alimente 

cu temperaturi mult diferite. 

 Mâncarea va fi variată, gustoasă, bine preparată, cu aspect atrăgător. 

 Se va evita consumarea alimentelor de tip fast-food, sau care conțin coloranți și aditivi 

alimentari. 

 Înainte de masă și după fiecare masă se vor spăla mâinile.  

 După fiecare masă se vor spăla dinții (în măsura în care acest lucru este posibil) pentru evitarea 

formării cariilor dentare. 

 În perioada evaluărilor (lucrări de control, teze) și a examenelor, regimul alimentar va fi 

echilibrat, substanțial, bogat în vitamine pentru refacerea rapidă a capacității de învățare. 

Pentru a institui un regim alimentar copilului de vârstă școlară este necesar ca pe de o parte să se 

țină seama de trebuințele sale nutritive, conform vârstei, greutății, înălțimii, sexului, stării de sănătate și 

activității depuse, iar pe de altă parte, să se cunoască compoziția alimentelor naturale și a celor 

prelucrate industrial sau culinar. 

Şcolarul sănătos, are putere de muncă, este bine dispus şi are rezultate bune la învăţătură. Dacă 

regimul alimentar nu satisface nevoile organismului la un moment dat, acesta devine mai sensibil, se 

îmbolnăveşte mai uşor, se dezvoltă insuficient sau dizarmonios, iar capacitatea de muncă se reduce 

simţitor, astfel apar rezultatele slabe la învățătură și insuccesul şcolar. 
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DEPRINDERI PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ 

 –FRUCTELE ÎN ALIMENTAŢIA COPIILOR- 

 

Prof. Lazăr Cristina 

Şcoala Gimnazială Nr. 150 Bucureşti 

 

 Fructele reprezintă una dintre cele mai vechi surse de hrană. Aflate în alimentaţia omului încă 

de la început, despre acestea, despre beneficiile lor, dar şi semnificaţia acordată acestora s-au păstrat 

până în prezent atât ritualuri, cât şi mărturii. Astfel, ca hrană a zeilor, ele sunt şi astăzi oferite sub formă 

de ofrandă lor. În religia musulmană, mai multe fructe specifice zonei de răspândire a acesteia, cum ar 

fi strugurii, curmalele, smochinele, măslinele şi rodiile sunt considerate fructe din rai. Considerate a 

avea proprietaţi magice, fructele stilizate au intrat, ca forme decorative, atât în ornamentica specifică 

arhitecturii templelor şi în cea a veşmintelor preoţilor sau de sărbătoare, cât şi în decorarea vaselor 

folosite în desfăşurarea ritualurilor sacre. Treptat, aceste ornamente au fost preluate şi de către oamenii 

de rând în ornamentarea obiectelor din locuinţele obişnuite. 

 În afară de folosirea lor ca motive decorative sau considerarea lor ca hrană sfântă s-au 

perfecţionat şi metodele prin care acestea să poată fi conservate, astfel că puteau fi consumate nu doar 

în perioada de rod, ci şi pe tot parcursul anului, aducând astfel beneficii menţinerii sănătăţii omului în 

orice anotimp, dar şi în locuri diferite de cele în care acestea se cultivau sau creşteau în mod natural, 

prin comercializarea lor sub aceste forme, mult mai stabile.  

Beneficiile lor constau, printre altele, în sursa de minerale, vitamine şi enzime pe care acestea le 

conţin. Sunt uşor de digerat, contribuind la menţinerea curată a sângelui şi a tubului digestiv, dar şi în 

tratarea dezechilibrelor acestora. 

 Beneficiile fructelor se pot observa cel mai bine prin efectele pe care acestea le creează odată cu 

consumarea acestora, prin acţiunile fiziologice pe care le determină. 

 Efectul de hidratare. Consumate sub formă proaspătă, prin sucul natural conţinut în pulpa 

fructelor, pe lângă cantitatea de apă specifică, acestea introduc în organism atât minerale, cât şi zahăr. 

 Efectul diuretic. Conţinutul de potasiu, sodiu și magneziu acţionează ca diuretic, iar efectul 

creat este creşterea frecvenţei urinării ce duce la micşorarea densităţii urinei, stimulând astfel 

funcţionarea întregului aparat urinar. În felul acesta, organismul elimină în mod natural deşeurile 

rezultate în organism în urma digerării tuturor alimentelor ce s-au constituit ca hrană, dar şi în cazul în 

care persoana în cauză are ca obişnuinţă consumul mai mare de sare. 
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 Efectul alcalin. Toate fructele ajută la eliminarea intestinală. Toţi acizii organici ai sării din 

conţinutul fructelor produc carbonaţi alcalini, rezultând astfel efectul alcalin asupra lichidelor. Prin  

acest proces se elimină substanţele toxice care altfel ar pătrunde în sânge prin intestin. Totodată, 

carbohidraţii frutelor sunt, de fapt, o sursă de energie și căldură pentru organism, fiind uşor digerabili şi 

absorbiţi în totalitate de organism. 

 Efectul de mineralizare. Curmalele, strugurii, caisele uscate au conţinut ridicat de calciu şi 

fier, minerale care contribuie, dar şi menţin oasele şi sângele în cea mai bună formă. Conţinutul bogat 

în calciu al merelor asigură necesarul zilnic al omului prin consumul unui singur fruct. 

 Efectul laxative. Materia fibroasă din fructe stimulează, determină şi uşurează tranzitul 

intestinal, iar acizii organici şi zaharurile cresc efectul laxativ. Astfel, consumul regulat de fructe 

previne, dar şi tratează constipaţia. 

 Acţiunea tonică a fructelor. Datorită paletei largi de vitamine pe care le conţin fructele, 

acestea au un efect tonic asupra întregului corp. Vitamina C este conţinută în fructele citrice şi în mere. 

Pentru a fi asimilate în întregime este recomandat ca acestea sa fie consumate în stare crudă. Vitamina 

A, carotenul, este conţinută în fructele de mango. Un astfel de fruct poate asigura necesarul de vitamina 

A pentru o săptămână întreagă. Fructul de papaya conţine atât vitamina C, cât şi caroten care se 

asimilează în corp pentru mai multe zile.  

 Prin preparare, fierbere sau coacere acestea îşi pierd multe din calităţile lor, iar combinaţia cu 

carne sau cu legume a acestora nu este recomandată. De asemenea, este recomantat consumul aceluiaşi 

tip de fruct şi nu combinarea lor, însă combinarea lor cu laptele, de preferat la micul dejun, este bine 

primită de organism. 

 În situaţia în care organismul este slăbit sau bolnav, este recomandat sucul de fructe. Acesta 

trebuie să fie consumat imediat după ce este preparat, deoarece, prin descompunere, îşi schimbă 

proprietăţile.   

 Proprietăţile curative ale fructelor. Mai mult, unele fructe pot trata anumite boli. Oricum, ar 

trebui să nu uitaţi că în utilizarea terapeutică a oricărui fruct ca tratament pentru o boală specifică, 

nimic cu excepția acelui fruct sau suc natural nu ar trebui luat în timpul tratamentului. Astfel, când se 

foloseşte suc de lămâie ca remediu, sucul ar trebui băut cu cel puțin jumătate de oră înainte de a se 

consuma altă mâncare.  

  S-a descoperit că zahărul, calciu, fierul, vitaminele A, B și C conţinute în fructe controlează 

gradul energiei inimii. Astfel că, dacă mănânci fructe precum mere, lămâi, portocale şi rodii te poate 

ajuta la funcţionarea potrivită a inimii şi o menţine sănătoasă chiar şi la o vârstă înaintată. Fructele 

precum merele, curmalele şi mango exercită o acţiune directă asupra sistemului nervos central. 
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Fosforul, acidul glutamic şi vitaminele A și B ale acestor fructe exercită un efect tonic şi protectiv 

asupra nervilor. În acest mod, utilizarea regulată a acestor fructe în dieta dumneavoastră ascute 

memoria şi va preveni oboseala nervoasă, tensiunea mentală, isteria şi insomnia.   

  Toate fructele de pădure, care conţin extrem de mult fier, fosfor şi sodiu, sunt foarte benefice în 

formarea sângelui şi întărirea nervilor. Lămâia poate fi un remediu bun în ceea ce privește bolile de 

ficat, indigestiile şi reumatismul. Pepenii verzi sunt cei mai buni în curăţarea rinichilor. Apa trece prin 

rinichi, iar urmele diferitelor minerale conţinute de apă acţionează ca agenţi de vindecare.   

  Calităţile dulci ale ananasului şi ale rodiilor sunt de ajutor în cataracte, febră şi alte boli cronice 

ale nasului şi bronhiilor. Răceala obişnuită poate fi tratată cu suc de grepfruit. Acest suc ajută la 

îndepărtarea infecţiei prin activarea organelor de eliminare.  

  Fructele proaspete şi coapte precum strugurii, merele, bananele şi smochinele sunt cele mai 

bune în ceea ce privește afecţiunile creierului. Ele conţin o calitate superioară, aceea că zahărul este 

uşor de asimilat şi, mai apoi, se transformă în energie fizică, împrospătând creierul. Miezul de nucă este 

un remediu pozitiv în ceea ce priveşte slăbirea creierului. 

  O cantitate mare de fructe într-o dietă va permite persoanei să ducă o viaţă sănătoasă. Fructele 

previn toate bolile şi menţin persoana inteligentă, energică şi activă pe parcursul întregii vieţi până la o 

vârstă înaintată. 

 Cura de fructe- o deprindere sănătoasă 

 Fructele sunt bune în menţinerea echilibrului acidic-alcalin al corpului. Ele neutralizează starea 

toxică a corpului rezultată din excesul de acizi luați din mâncare şi reinstalarea alcalinităţii sale. Ajută 

la curăţarea sistemului de substanţe toxice și satisface nevoia corpului de zahăr natural, vitamine şi 

minerale.  

 Regimul este considerat ca fiind cea mai veche şi eficientă metodă de tratare a bolilor. Cel mai 

bun şi mai sigur mod de regim este sucul natural. Acest lucru se face prin prepararea unui suc de 

portocale sau orice alte fructe, cum ar fi strugurii, grepfruitul şi ananasul, apoi diluat 50:50 cu apă şi 

apoi se bea din două în două ore de la 8 a.m. până la 8 p.m. Nimic altceva, indiferent ce, nu poate fi 

mâncat, deoarece valoarea sucului natural se va pierde în întregime. Sucul conservat sau îngheţat nu 

este recomandat. Cantitatea de suc care trebuie băută zilnic trebuie să fie de 6-8 pahare.  

 În afară de sucul natural se mai pot consuma şi fructe. Valoarea sucului proaspăt de fructe, 

covârşitoare pentru toate stările bolii, dar mai ales în bolile cronice, prin curăţarea ţesuturilor este 

incalculabilă. Dieta cu fructe este cel mai mult benefică, mai ales în cazul bronşitelor, reumatismului, 

cataractei cronice şi a constipaţiei, deoarece furnizează corpului săruri minerale.  
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 În cazul unei diete numai din fructe, persoana ar trebui să servească trei mese pe zi cu suc de 

fructe proaspete şi coapte cum ar fi merele, perele, strugurii, portocalele, ananasul, piersicile, pepenele 

sau orice alt suc de fructe care sunt în acel anotimp. Nu se recomandă ca bananele să fie folosite în 

această cură şi nici alte mâncăruri nu ar trebui adăugate la dieta de fructe. Ca băutură ar trebui să se bea 

apă plată sau suc de lămâie neîndulcit.  

 Pentru a forma copilului o deprindere de viaţă fructele nu trebuie să lipsească, de la vârste 

fragede, nicio zi din alimentaţia sa. Acestea pot fi oferite copiilor la micul dejun, sub forma gustării de 

dimineaţă şi în pacheţelul sănătos de la şcoală. Copiii vor lua exempul părinţilor în deprinderile lor de 

viaţă, iar un bun exemplu contează adeseori mai mult decat o mie de cuvinte. 
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CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 

Prof. Linca Florin Gabriel 

Liceul de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa, județul Caraș-Severin 

 

Succesul nu este numai succes financiar, este un stil de viaţă – oamenii fac ceea ce ei doresc să 

facă. Este un clişeu clasic, dar oamenii care fac mulţi bani nu sunt întotdeauna fericiţi. 

Conceptul de stil de viaţă se referă la totalitatea comportamentelor şi a deciziilor care au 

relevanţă pentru calitatea vieţii individului în următoarele domenii: 

a) Calitatea vieţii individuale, care cuprinde următoarele dimensiuni: 

-Fizică  (sănătate fizică, igienă personală, alimentaţie, exerciţiu); 

-Psihologică (sănătate şi adaptare psihologică, cogniţii); 

-Spirituală (valori personale, standarde de conduită, convingeri spirituale). 

b) Calitatea vieţii sociale, cu următoarele dimensiuni: 

-  Apartenenţă fizică (cămin, şcoală/loc de muncă, vecini, comunitate); 

http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/fructele-beneficii-uimitoare-pentru-sanatatea-ta-10914127/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/fructele-beneficii-uimitoare-pentru-sanatatea-ta-10914127/
http://www.doctor.info.ro/perele_si_beneficiile_lor_pentru_sanatate.html
http://www.naturalist.ro/viata-si-sanatate/beneficiile-naturale-ale-fructelor/
http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/documents/ro_evaluation_report_-_2010-2011_ro.pdf
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-  Apartenenţă socială (partener, familie, prieteni, colegi, vecini şi membrii comunităţii); 

-  Apartenenţă  comunitară (servicii sociale şi de sănătate, loc de muncă, programe educaţionale şi 

recreaţionale, activităţi comunitare). 

c) Dezvoltarea carierei şi calitatea vieţii profesionale, cu dimensiunile: 

-Dezvoltarea carierei (activităţi domestice, activităţi scolare şi de voluntariat, muncă remunerată); 

-Organizarea timpului liber (activităţi care promovează relaxarea şi reducerea stresului); 

-Dezvoltarea personală (activităţi care promovează menţinerea sau îmbunătăţirea cunoştinţelor şi  a 

abilităţilor, adaptarea la schimbare). 

Domeniile calităţii vieţii sunt interrelaţionate. Deficitele sau excesele la nivelul unuia dintre ele le 

afectează pe celelalte (munca în exces poate duce la epuizare fizică şi boală). 

a) Calitatea vieţii individuale: 

Comportamente care promovează starea de 

sănătate 

Comportamente care predispun la risc pentru 

îmbolnăviri, răniri şi moarte prematură 

A dormi între 7 şi 9 ore 

A lua micul dejun regulat 

A nu consuma alimente între mese 

Menţinerea greutăţii între limitele normale 

A nu fuma 

A nu consuma alcool decât ocazional 

A face exerciţii fizice regulate 

Fumat 

Sedentarism 

Alimentaţia neechilibrată 

Expunerea neprotejată la soare 

Consum crescut de alcool 

Consum de droguri 

Dezechilibru între muncă şi odihnă 

Relaţii sexuale neprotejate 

 

Definiţia actuală a sănătăţii propune o perspectivă pozitivă care se focalizează pe încercările 

persoanei de a obţine starea de bine în limitele realiste ale potenţialului individual. Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii (QMS) defineşte sănătatea ca “integritate anatomică şi funcţională, capacitate de 

confruntare cu stresul fizic, psihic şi social, capacitate de protecţie împotriva îmbolnăvirilor şi a morţii 

premature, confort fizic, psihic, social şi spiritual”. 

În primul rând, se consideră a fi esenţiale: exerciţiile fizice, reducerea / eliminarea consumului 

de substanţe dăunatoare fizicului şi psihicului unui individ, dezvoltarea unor comportamente preventive 

pentru situaţiile de risc. 

b) Calitatea relaţiilor sociale: 

Relaţiile sociale se referă la ansamblul complex de interacţiuni şi schimburi interpersonale în 

care sunt angajaţi indivizii în cadrul familiei, a cercului de prieteni şi a altor grupuri de afiliere. 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

184 

 

Relaţiile sociale sunt determinate în primul rând cultural şi ele implică o serie de reguli, roluri şi 

responsabilităţi. 

Suportul social este un tip de ajutor bazat pe o relaţie sau o configuraţie de relaţii care oferă 

individului resurse pentru a face faţă cu succes responsabilităţilor sale şi a depăşi obstacolele cu care se 

confruntă. 

Suportul social este important pentru: 

•  creşterea eficienţei activităţilor şi a modului de relaţionare prin încurajare şi eliminarea stresului care 

impiedică acest lucru; 

• depăşirea unor dificultăţi cu care se confruntă persoana; 

• dezvoltarea încrederii în sine şi formarea unei imagini de sine adecvate; obţinerea unui feedback 

pentru anumite comportamente sau activităţi; clarificarea unor aspecte confuze sau ambigue; 

• găsirea unor soluţii mai creative la anumite probleme; 

•  utilizarea experienţei şi a modelului celuilalt pentru rezolvarea unor situaţii cu care se confruntă 

individul; 

• învăţarea unor reguli sociale; 

•  dezvoltarea capacităţii de a oferi suport altor persoane. 

c) Dezvoltarea carierei şi calitatea vieţii profesionale: 

În mod frecvent, angajatorii selectează personalul în funcţie de o serie de caracteristici care 

descriu stilul de viaţă al acestora: să nu fumeze, să practice regulat exerciţiul fizic, să aibă o alimentaţie 

echilibrată. Aceste caracteristici indică un risc scăzut de dezvoltare a unor boli, şi ca urmare o 

probabilitate scazută din partea angajatorului de a fi nevoit să plătească asigurările de sănătate ale 

personalului angajat. Ca urmare, promovarea stilului de viaţă sănătos dincolo de prescripţiile 

comportamentale de gen, este principalul obiectiv al campaniilor de sănătate pentru optimizarea 

proiectului de dezvoltare al carierei. 

 

Bibliografie: 

1. Arbou, Elena - Educația pentru sănătate în școală, Editura Fiat Lux, București, 1999 

2. Crăciun,T.; Crăciun, L. - Dicţionar de biologie, Editura Albatros, Bucureşti, 1989 

3. Blaga, Eugen - Politici sociale pentru sănătate, Editura Omega Ideal, București, 2006 

4. Ionescu, G. (cood.); Bejan, M. - Psihologie clinică, Editura Academiei R.S.R, 1985 

 

 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

185 

 

TOTUL DESPRE VITAMINELE 

DIN COMPLEXUL B 

 

Prof. Lipcea Gabriela 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, județul Constanța 

 

Indispensabile echilibrului organismului nostru, vitaminele din complexul B sunt niște adevărați 

păzitori ai sănătății, cu condiția de a ști să le administrăm corect. 

Vitamina B1 – pentru o memorie bună 

Vitamina B1, necesară asimilării zaharurilor, acționează de asemenea asupra sistemului nervos. 

Un deficit de vitamina B1 poate duce la apariția tulburărilor de memorie, la crearea unei stări de 

iritabilitate puternică, producând totodată scăderea poftei de mâncare și alte probleme la nivelul 

sistemului digestiv. Ca toate vitaminele din complexul B, ea este eliminată în mod natural de către 

organism, fiind necesară, de aceea, consumarea ei zilnică. Cantitatea necesară zilnic: 1,3-1,8 mg, pentru 

femeile insărcinate: 1,8 mg. Alimentele bogate în vitamina B1 sunt: drojdia de bere, orezul necorticat, 

grâul integral, alunele, carnea slabă de porc, organele, fulgii de ovăz, majoritatea legumelor, laptele.  

Vitamina B2 – pentru un tonus excelent 

Vitamina B2, cunoscută și ca vitamina G, are un rol însemnat în transformarea proteinelor, 

grăsimilor și zaharurilor în energie. Este antioxidantă, protejează pielea și sporește acuitatea ochilor. 

Carența produce leziuni ale pielii și mucoaselor genitale, uscarea buzelor și conjunctivită. Cantitatea 

necesară zilnic: 1,5 mg, pentru femeile însărcinate: 2 mg. Alimentele bogate în vitamina B2 sunt: 

laptele, ficatul, rinichii, drojdia de bere, brânza, gălbenușul de ou, peștele gras.  

Vitamina B3 – pentru sănătatea inimii 

Vitamina B3, cunoscută și ca vitamina PP, are același rol pentru metabolism ca și vitamina B2. 

Este esențială pentru producerea de către organism a hormonilor sexuali, ca și pentru buna funcționare 

a creierului și sistemului nervos. Contribuind la scăderea nivelului de colesterol din sânge, vitamina B3 

intensifică circulația sangvină și reduce tensiunea arterială. Ajută la prevenirea și ușurarea migrenelor, 

atenuează respirația urât mirositoare. În caz de deficit, apar semne precum oboseala, digestia proastă și 

uscarea pielii. Carențele grave de vitamina B3 pot determina modificări negative ale personalității și 

boli ale pielii, cum ar fi pelagra. Carențele de vitamina B3 sunt destul de rare, unui risc mai mare fiind 

supuși vegetarienii şi alcoolicii. Cantitatea necesară zilnic: 15 mg, pentru femeile însărcinate: 20 mg. 
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Alimentele bogate în vitamina B3 sunt: organele, carnea slabă, drojdia de bere, alunele, ouăle, 

curmalele, smochinele. 

Vitamina B5 – pentru oase rezistente 

Vitamina B5 are rol vital pentru buna funcționare a glandelor suprarenale, ajută în procesul de 

formare a celulelor și este recomandată în tratamentul problemelor osoase și articulare. Contribuie la 

vindecarea infecțiilor si rănilor. Poate reduce stresul și ajută la tratamentul căderii parului. Carențele 

sunt rare, deoarece vitamina B5 poate fi produsă în doze mici de către flora intestinală. Cantitatea 

necesară zilnic: 7-10 mg. Alimentele bogate în vitamina B5 sunt: carnea, cerealele integrale, organele, 

legumele de culoare verde, drojdia de bere, nucile. 

Vitamina B6 – pentru un moral ridicat 

Vitamina B6 contribuie la sintetizarea de către organism a serotoninei, o substanță care 

acționează asupra stării psihice, înlesnește apariția somnului și controlează senzația de foame. 

Contribuie de asemenea la metabolizarea magneziului. Deficitul de vitamina B6 conduce la oboseală, 

greață, pierderea în greutate, tulburări de creștere la copii, anemie și sporește riscul bolilor 

cardiovasculare. Cantitatea necesară zilnic: 2 mg, pentru femeile însărcinate: 2,5 mg. Alimentele 

bogate în vitamina B6 sunt: drojdia de bere, tărâțele de grâu, organele, pepenele galben, varza, orezul 

nedecorticat, ouăle, alunele, nucile, soia. 

Vitamina B8 – pentru un păr frumos 

Vitamina B8 mai cunoscută sub numele de biotină, reduce seboreea, încetinește încărunțirea și 

previne chelirea, mai ales dacă este asociată cu vitamina B5. Deficitul poate conduce la apariția acneei, 

fragilizarea unghiilor și firelor de păr, producând, mai rar, însă, dureri musculare și o stare depresivă. 

Carența este destul de rar întâlnită, vitamina B8 putând fi produsă și de către bacteriile ce formează 

flora intestinală. Cantintatea necesară zilnic: 0,2 mg, pentru femeile însărcinate: 0,3 mg. Alimentele 

bogate în vitamina B8 sunt: ficatul de vită, gălbenușul de ou, soia, drojdia de bere, laptele, orezul 

nedecorticat. 

Vitamina B9 – pentru un cod genetic intact 

Vitamina B9 participă activ la formarea și reînnoirea globulelor roșii, a mucoaselor și celulelor 

nervoase. Intervine în sinteza și protecția codului genetic. Se pare că are un anumit rol și în prevenția 

cancerului. Deficitul de vitamina B9, frecvent mai ales la femeile fumătoare care iau și pilule 

contraceptive, poate avea consecințe grave în timpul sarcinii. Cantitatea necesară zilnic: 0,4 mg, pentru 

femeile însărcinate: 0,6 mg. Alimentele bogate în vitamina B9 sunt: spanacul, varza, andivele, fasolea 

verde, brânzeturile.  

Vitamina B12 – pentru un organism puternic 
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Vitamina B12 contribuie la formarea și regenerarea celulelor roșii, prevenind astfel anemia. 

Stimulează creșterea și mărește pofta de mâncare la copii. Are proprietăți energizante, are rol însemnat 

pentru buna funcționare a sistemului nervos, îmbunătățind memoria, puterea de concentrare și 

echilibrul psihic. Carența antrenează cu sine anemia pernicioasă și tulburări neurologice grave. 

Cantitatea necesară zilnic: 2 mcg, pentru femeile însărcinate: 2,2 mcg. Alimentele bogate în vitamina 

B12 sunt: organele, lactatele, peștele gras, carnea de porc și de vită. 
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DIMENSIUNILE STĂRII DE SĂNĂTATE 

 

Prof. dr. Maier Arnold, Colegiul Naţional „Kolcsey Ferenc” Satu Mare, județul Satu Mare 

Prof. drd. ing. Maier Francisc, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Satu Mare, județul Satu Mare 

 

Adevărata preocupare pentru stilul de viaţă ar trebui să includă preocuparea pentru sănătatea 

fizică, dar şi preocuparea pentru activităţi ale minţii şi sufletului. Corpul fizic nu este altceva decât un 

vehicul pentru suflet şi pentru spirit.  

Activitatea fizică, mişcarea practicată încă de la cele mai mici vârste ajută la  construirea unui 

corp sănătos. Există perioade diferite în viaţă, situaţii când oamenii nu mai pot face activitatea fizică pe 

care o desfăşurau, dar chiar şi atunci e bine ca activităţile fizice să fie adaptate vârstei, activităţilor 

zilnice, bolilor. 

Sedentarismul, inactivitatea fizică este cauza principală a multor boli. Oamenii activi din punct 

de vedere fizic au o stare de sănătate superioară acelora care duc o viaţă sedentară.  

Activitatea fizică formează, împreună cu o alimentaţie echilibrată, baza unui stil de viaţă 

sănătos şi este, de asemenea, foarte importantă pentru menţinerea sănătăţii inimii. În plus, activitatea 

fizică este un foarte bun antidot pentru stres, fiindcă ne ajută să ne relaxăm şi să dormim bine.  

Corpul fizic se va vindeca în strânsă legătură cu vindecarea corpului emoţional, corpului 

spiritual. Orice tratament aplicat corpului fizic trebuie să fie însoţit de tratamente pentru corpul 
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emoţional, pentru corpul spiritual, pentru că Omul este un TOT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUCTELE, O SURSĂ PREŢIOASĂ DE VITAMINE 

 

Prof. Mandiuc Elena Iuliana 

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, județul Iași 

 

Educaţia e ca un pom fructifer, dacă nu e altoită, face fructe mici şi acre (Robert Frost). 

 

Prin conţinutul lor bogat în substanţe nutritive necesare organismului nostru, fructele au o 

importanţă deosebită în alimentaţia omului. 

 Fructele sunt cunoscute ca alimente care ne protejează de boli în mai multe moduri: cresc pofta 

de mâncare prin suculența lor, aspectul atrăgător, savoarea și aroma stimulând apetitul. Sunt bogate în 

fibre și sărace în calorii. Conțin o mare cantitate de apă (H2O), fiind considerate purificatori ai sângelui. 

Sunt una dintre cele mai bune surse de vitamine și minerale. Sunt îndulcitori naturali pentru deserturile 

sănătoase (stafidele, curmalele). Reglează digestia, intervin în eliminarea bolului fecal. Datorită fibrelor 

și acizilor pe care îi conțin, fructele produc un efect laxativ Pectina, componentă a unor fructe, are rolul 

de a reduce efectul colesterolului. Este bine să consumăm fructe în fiecare zi- 2-4 porții pe zi (o porție 
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= 1 fruct proaspăt de mărime medie, ½ cană fructe din compot, ¼ cană fructe uscate, ¾ cană suc de 

fructe). 

În fructe se mai găsesc: zaharuri, proteine, grăsimi, acizi organic, diferite săruri minerale, 

substanţe pectice şi taninuri, vitamine, enzime etc. toate în cantităţi variabile. 

Zaharurile furnizează organismului energia necesară activităţii musculare. Toate fructele 

conţin zaharuri în cantităţi variabile, în funcţie de specie, soi, gradul de coacere. 

Proteinele sunt indispensabile pentru întreţinerea vieţii. Deşi ocupă un loc mai modest în 

componenţa fructelor, contribuie totuşi la completarea necesarului organismului.  

Grăsimile sunt substanţe energetice care ajută la menţinerea permeabilităţii membranelor 

celulare. Acestea se găsesc în cantităţi mai mici în fructe. 

Acizii organici şi sărurile minerale au acţiuni diverse în organismul omenesc, contribuind în 

mare măsură la menţinerea stării de sănătate a organismului. Se găsesc în foarte multe fructe. 

Substanţele pectice şi taninurile au un rol important în buna funcţionare a aparatului digestiv 

şi se găsesc în multe fructe, în special cele ca ananasul, cireşele, vişinele ş.a.m.d. 

Vitaminele sunt elemente care au o importanţă majoră în buna funcţionare a organismului. 

Lipsa sau insuficienţa acestora producând perturbări grave. Toate fructele conţin vitamine; felul lor şi 

cantităţile sunt variabile în funcţie de tipul fructului.  

Vitamina A, cunoscută şi sub numele de vitamina anti-

infecţii , datorită rolului său în susţinerea sistemului imunitar, 

combate tulburările de vedere, uscarea pielii şi a mucoaselor. 

Se găseşte mai mult în fructe ca piersicile, vişinele, ananasul 

sub formă de provitamină A.  

Vitamina B, este un complex de mai multe vitamine diferite care, prin coincidență, coexistă în 

aceleași mâncăruri, itaminele B lucrează deseori împreună la susținerea metabolismului, menținerea 

pielii sănătoase și tonusului muscular, întărirea funcționării sistemului imunitar şi sistemului nervos și 

participarea la dezvoltarea și diviziunea celulară  - incluzându-le pe cele ale globulelor roșii din sânge, 

care previnanemia. De asemenea, ajută la combaterea simptomelor și cauzelor stresului, depresiei și 

bolilor cardiovasculare. Toate vitaminele B sunt solubile în apă și sunt răspândite în întreg organismul. 

Ele trebuie să fie reîmprospătate zilnic, deoarece excesele sunt eliminate prin urină. Drojdia de 

bere este o sursă bună de vitamina B. Vitamina B se găsește mai ales în zona corticală și în nucleul 

cerealelor. O vom regăsi deci în pâinea completă și în germenii de grâu. În doze importante se mai 

găsește în tegumentul tuturor cerealelor și leguminoaselor, în sămânța de in, drojdia de bere, lapte, zer, 

brânză, gălbenuș de ou, majoritatea fructelor și legumelor. Ea excită pofta de mâncare, favorizează 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vitamin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metabolism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_imunitar
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digestia, servește diverselor organe glandulare și nervoase. Lipsa ei conduce la tulburări de circulație 

(edem) sau nervoase (nevrite), inclusv beriberi, anemie, slăbiciune generală, slăbire. Se găsesc în 

cantităţi variate în vişine, ananas, mere, pere, prunce, struguri.  

Vitamina C (acid ascorbic) este un nutrient esențial vieții, solubil 

în apă, implicat în producția de glucocorticosteroizi și de 

anumiți neurotransmițători (substanțe care permit transmisia influx-lui 

nervos), în metabolismul glucozei, al colagenului, al acidului folic și al 

anumi-tor aminoacizi, în neutralizarea radicalilor liberi și a nitrozaminelor, în reacții imunologice, care 

facilitează absorbția fierului la nivelul tubului digestive,  este cea mai solicitată de către organismul 

omenesc, în cantităţi relative mari. Ea activează metabolismul celular şi creşte puterea de apărarea a 

organismului faţă de diferiţi factori externi. Toate fructele conţin această vitamină în cantităţi destul de 

mari. Această vitamină este solubilă în apă şi, în contact prelungit cu aerul, în special la temperaturi 

crescute, însă prepararea lor sub formă de conservă păstrează şi protejează această vitamină.  

Vitamina D previne rahitismul şi favorizează fixarea calciului şi a fosforului. Se găseşte într-o 

măsură redusă în fructe, mai ales în cele verzi.  

Vitamina E influenţează creşterea organismului şi naşterile. Se găseşte în special în fructele 

puternic colorate. 

Prin bogăţia lor în substanţe nutritive, fructele sunt foarte indicate în special în alimentaţia 

copiilor, a adolescenţilor, a femeilor în perioada maternităţii, a covalescenţilor, dar şi tuturor 

persoanelor care doresc să aibă un organism sănătos şi armonios.  

Fructele sunt esenţiale pentru un mod de viaţă sănătos! 
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SĂ AVEM UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS! 

 

Prof. Manea Marioara, Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța, județul Constanța 

Prof. Sărmășag Camelia Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța, județul Constanța 

 

În viaţa cotidiană, oamenii nu acordă atenţie unor lucruri, la prima vedere, elementare, dar care 

au un rol foarte important pentru viaţă şi sănătate, exemplu fiind modul de a organiza timpul pentru 

activităţi, alimentaţie, informaţie, odihnă. 

Conform datelor experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea omului în 20% depinde 

de condiţiile mediului ambiant, în 10%  – de nivelul evoluţiei asistenţei medicale, în 20%  persistă 

factorul ereditar în transmiterea unor maladii, iar în 50% este asociată cu modul său de viaţă.  

Modul de viaţă sănătos include: alimentaţia raţională, activitatea fizică, călirea organismului, 

respectarea regimului de odihnă, evitarea deprinderilor dăunătoare, controlul nivelului de stres, 

respectarea regulilor de igienă, comportamentul sexual protejat, consultul sistematic la medicul de 

familie etc. 

Alimentaţia raţională constă în satisfacţia necesităţilor organismului uman, din punct de vedere 

cantitativ (valoarea energetică) şi calitativ (principii nutritive, substanţe biologice active). Normele de 

alimentaţie se stabilesc în dependenţă de vârstă, dezvoltarea fizică, sex, profesie, caracterul muncii, etc. 

O importanţă în alimentaţie este asigurarea echilibrului de glucide, lipide, proteine, vitamine, elemente 

minerale. Sursele glucidelor sunt reprezentate de cereale şi produse din cereale (făină, pâine, paste 

făinoase, crupe), legume, fructe, zahăr şi produse de cofetărie. Lipidele se conţin în uleiurile vegetale şi 

animale, produse lactate (unt, smântână, frişcă, caşcaval) etc. Carnea, produsele lactate, ouăle, 

produsele marine, soia constituie cele mai bogate surse de proteine. Vitaminele sporesc imunitatea şi 

activitatea vitală a organismul uman, care are nevoie de circa 30 diverse vitamine. Sărurile minerale 

(calciul, fosforul, magneziul, fluorul) sunt indispensabile ca material plastic pentru aparatul locomotor, 

iar unele din ele (fierul, cobaltul, cuprul, manganul, nichelul) participă la regenerarea celulelor 

sanguine şi nervoase. 

Se recomandă asigurarea zilnică a 3 mese principale şi 2 gustări, iar necesarul caloric se 

repartizează în felul următor: la dejun – 15-20%; la prânz – 40-45%, la cină – 15-20% şi câte 10% la 

gustări. Este necesar să fie respectate orele de luare a mesei, iar cina se va lua cu 2-3 ore înainte de 

culcare pentru a asigura un somn liniştit. 
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În prevenirea sedentarismului şi îmbunătăţirii stării generale de sănătate un rol important îl 

ocupă activitatea fizică. Ea menţine în stare satisfăcătoare sistemul cardiovascular şi articular, stabileşte 

un anumit echilibru psihic. Hipocrate spunea „Pentru prelungirea vieţii, omul are nevoie de gimnastică 

echilibrată, aer proaspăt şi plimbări”. 

Importanța fundamentală pentru sănătate, atât în plan fizic, cât şi mintal revine odihnei. Scopul 

principal al odihnei constă în refacerea rezervelor de energie consumată într-un anumit gen de 

activitate, în înlăturarea oboselii acumulate şi restabilirea capacităţilor pentru a executa munca necesară 

fără a dăuna sănătăţii. Cel mai important element al odihnei este somnul. Durata medie de somn la 

adulţi trebuie să dureze nu mai puţin de 7 – 8 ore în nictemer. Condiţiile optimale pentru somn constau 

în evitarea  înainte de culcare a situaţiilor de stres, fumatului şi consumului băuturilor alcoolice, 

încăperea destinată pentru odihnă e necesar să fie igienizată şi aerisită înainte de somn; lenjeria de pat 

şi de corp trebuie să fie curată, comodă şi din materiale naturale. 

Sănătatea este proporţional opusă deprinderilor dăunătoare. Fumatul, consumul excesiv a 

băuturilor alcoolice, folosirea stupefiantelor – acest „buchet” de substanţe toxice conduce la  

degradarea intelectuală, emoţională şi fizică. 

Totodată, un factor, care acţionează negativ asupra sănătăţii îl reprezintă stresul care este 

determinat de un eveniment nefast şi prezintă o reacţie de disconfort a organismului (nervozitate, 

nelinişte, tensiune). Câteva ore de relaxare sau exerciţii fizice, întâlnirile cu prietenii, vizitarea filmelor 

preferate sunt câteva din multiplele metode de control a stresului şi protejare a sănătăţii.  

O importanţă majoră în menţinerea sănătăţii constă în respectarea igienei. Igiena are mai multe 

aspecte care încep cu igiena personală (curăţenia corpului, a hainelor şi încălţămintei), continuă cu 

igiena de la domiciliu (iluminarea, igienizarea şi aerisirea locuinţelor, prepararea bucatelor în condiţii 

salubre), cu igiena muncii (eliminarea riscurilor nocive) şi terminând cu sănătatea publică 

(supravegherea asigurării populaţiei cu apă şi produse alimentare inofensive pentru sănătate, 

salubrizarea şi înverzirea teritoriilor întru prevenirea răspândirii maladiilor). 

Toate componentele modului de viaţă sunt importante pentru menţinerea stării de sănătate, de 

aceea trebuie acordată o atenţie deosebită implementării şi respectării măsurilor de optimizare a 

modului de viaţă. 

Stilul de viață sănătos este compus în principal din: 

- odihna (somnul), odihna activă și managementul stresului (managementul energiei); 

- alimentația sănătoasă și hidratare; 

- munca și mișcarea;  
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- educația;  

- natura - factorii naturali etc. 

Odihna: 7-9 ore pe zi - cine doarme mai puțin sau mai mult își scurtează viața.  

• Odihna prin somn, cel mai sănătos somn este noaptea între ora 22:00 - 23:00 până la 

6:00 - 7:00 dimineața 

• Odihna poate să fie și activă. Odihna activă sau să faci ceva ce te destinde, ce te 

relaxează, să faci ce-ți place în viață: dans, înot, munca placută intensă, mișcare, exercițiu fizic sau 

sport intens, cititul unei cărți, ascultarea muzicii, plimbarea cu prietenii prin parc (prin natură) etc.  

Alimentația sănătoasă: mai puțină mâncare animală, proteină, grăsime animală (lapte, branză, 

carne, ouă și derivate din acestea) și mai multă mâncare vegetală cum recomandă din ce în ce mai mulți 

doctori nutriționiști.  

Hidratarea: 6-10 pahare de apă pe zi, de preferat minim 7-8 pahare (2 litri) de apă pe zi (apa și 

NU: cafea, băuturi dulci sau acidulate, sucurile de pe piată, de preferat apă plată sau chiar de la robinet 

- cine își permite poate pune un filtru pe baza de cărbune).  

Munca și mișcarea: Munca (de preferat intensa) 8 ore pe zi. Mișcarea intensă în urma căreia să 

se transpire (mai ales pentru cei care au muncă sedentară, muncă de birou, etc.) minim 1 h pe zi sau 

lucrul în gospodărie, exerciții fizice, sportul, chiar urcatul scărilor și mersul pe jos minim 30-45 minute 

pe zi este sănătos.  

Activități fizice și controlul greutății 

Managementul stresului (managementul energiei): Să luăm viața așa cum este, cu bune și mai 

puțin bune, să nu lăsăm necazurile, stresul să ne doboare, altfel sistemul imunitar va scădea, și la un om 

cu sistemul imunitar scăzut vor apărea iminent boli, afecțiuni grave și chiar fatale: obezitate, cancer, 

diabet, boli cardiovasculare (BCV), atac vascular cerebral (AVC) etc. 

Să găsim metode de a ne relaxa, de a ne detașa de stresul zilnic care ne poate aduce boli în viață 

astfel: ascultând muzica care ne relaxează, sau citind o carte, ieșind cu prietenii sau animalele de 

companie în zone cu verdeață în care ne putem oxigena creierul și să ne simțim mai bine, să facem 

mișcare, exerciții fizice. Sportul face ca sistemul imunitar să fie mai rezistent și să ne simțim mai bine, 

să fim mai rezistenți la stres și să prevenim și chiar să vindecăm bolile care au fost declanșate de un stil 

de viață nesănătos. 

Educația (care include și autoeducația, dezvoltarea personală): Educația este un alt factor 

important care intră în componenta stilului de viață sănătos. Stilul de viață sănătos înseamnă să ne 

schimbăm modul de a trăi, dar și modul de gândire (nesănătos) cu un mod de trai și de gândire 

sănătoasă constructivă, pozitivă. 
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Să renunțăm prin informare, educare, autoeducare la obiceiurile proaste, nesănătoase și să le 

înlocuim prin obiceiuri bune, sănătoase pentru noi și cei din jurul nostru.  

Rolul școlii în promovarea sănătății: 

Promovarea unui stil de viață sănătos se poate realiza în medii variate cum sunt spitalele, locul 

de muncă, școala. Aceasta din urmă joacă un rol cheie ca spațiu de desfășurare a unor campanii și 

programe de educație pentru sănătate din mai multe puncte de vedere: 

1. perioada școlarității este cea a copilăriei și adolescenței, etape importante din punctul de 

vedere al dobândirii de cunoștințe și comportamente legate de sănătate; 

2. intervalul lung de timp pe care copiii și tinerii îl petrec în școală permite elaborarea unor 

programe comprehensive și coerente care țin cont de particularitățile stadiilor de dezvoltare; 

3. școala reprezintă un mediu propice implicării părinților. Datele de cercetare scot în evidență 

creșterea eficacității programelor de educație pentru sănătate în condițiile implicării familiei; 

4. școala are potențialul de a deveni centrul unor activități de promovare extinse care să se 

răsfrângă asupra întregii comunități; 

5. programele de educație pentru sănătate din școală trec dincolo de rolul informativ și de 

trezirea interesului campaniilor mass-media, oferind copiilor și tinerilor posibilitatea de a-și dezvolta și 

exersa efectiv competențele. 

Chiar anul trecut am desfășurat un proiect cu membrii Clubului Impact al Școlii Gimnaziale Nr. 

39 ,,Nicolae Tonitza” Constanța, numit ,,Privire peste umăr, către rădăcini - Să mâncăm sănătos!”, ce a 

constat în: 

- dezvoltarea unui program săptămânal de interacțiune a membrilor IMPACT cu elevii 

claselor pregătitoare și I, în timpul cărora membrii IMPACT le-au distribuit copiilor mici fructe în stare 

crudă, în lunile ianuarie și februarie; 

- stabilirea unor condiții clare pentru ca cei mici să primească fructele: să nu fi mâncat snack- 

uri procesate în ziua respectivă, dar să fi mâncat deja ceva sănătos pe tot parcursul derulării proiectului. 

Acest proiect a fost un real succes, fiecare participant consumând mai multe fructe și legume și mai 

puține snack-uri procesate, redescoperind gustul hranei sănătoase, prin descoperirea unor snack-uri 

naturale. 

Programul IMPACT a fost dezvoltat de Fundaţia Noi Orizonturi începând cu anul 2002, ca şi 

continuare a taberei de aventură Viaţa. Folosind pedagogia educaţiei prin serviciul în folosul 

comunităţii şi a educaţiei prin aventură, programul IMPACT combină în mod creativ distracţia, 

învăţarea şi serviciul în folosul comunităţii, pentru o continuă îmbunătăţire a sinelui şi a societăţii. 

Programul VIAŢA foloseşte educaţia prin experienţă pentru a promova în rândul tinerilor valorile 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

195 

 

pozitive, încrederea în sine şi munca în echipă. Programul VIAŢA utilizează educaţia prin aventură 

pentru a-i scoate pe participanţi din mediul lor obişnuit şi a le oferi activităţi aventuroase (cursul de 

franghii la înălţime, căţărare pe stâncă, drumeţii, curse cu obstacole, explorare de peşteri, orientare în 

natură), cu scopul de a-i învăţa lucruri practice despre viaţă şi de a le comunica valori şi 

comportamente pozitive.  

În august 2015 am fost în Tabăra Viața cu un grup de 20 elevi. În anul 2002, Fundaţia Noi 

Orizonturi, prin programul VIAŢA a fost nominalizată în cadrul Galei Societăţii Civile, ca fiind 

inițiatorul unuia dintre cele mai bune trei programe în domeniul activităţilor de tineret din România.  

În cadrul  Programului ,,Olimpiadele Kaufland”, desfășurat în perioada 15 septembrie 2015 – 

29 februarie 2016, la categoria ,,Sport și sănătate”, am inițiat și desfășurat activitatea ,,Stil de viață 

activ”, prin organizarea unor lecții de aerobic cu un invitat extern. Acesta a fost o persoană care 

practică aerobic de minim 3 ani, participă la diverse evenimente în domeniu și le-a putut oferi copiilor 

un exemplu și informații concrete. 
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FORMAREA  UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS PRIN ACTIVITATEA 

ŞCOLARĂ 

 

Prof. Manoilă Maria 

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Bucureşti 
 

Formarea unui stil de viaţă sănătos trebuie să fie o competenţă de bază a fiecărui tânăr care 

termină şcoala. Considerăm că nu doar şcoala, ci şi familia şi societatea trebuie să contribuie la 

formarea acestei competenţe. 

Sănătatea este o caracteristică esenţială a calităţii vieţii. Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

recomandă definirea conceptului de sănătate având în vedere  atât fizicul (alimentaţie şi mişcare), 

mentalul (gestionarea emoţiilor, armonia interioară), dar şi integrarea socială a individului.  

Şcoala oferă diverse oportunităţi pentru formarea unui stil de viaţă sănătos: studiul biologiei, 

chimiei, psihologiei, ora de educaţie fizică şi sport, ora de dirigenţie, opţionale, activităţi extraşcolare, 

proiecte educaţionale, programe şcolare „Şcoală după Şcoală “ sau  „Şcoala Altfel”. 

În acest context, am desfăşurat următoarele activităţi şcolare: 

A1) La ora de dirigenţie, vizând competenţa generală “dezvoltarea abilităţilor de management al 

stilului de viaţă”, am dezbătut tema “Sănătatea în viziunea unor mari personalităţii”. În cadrul acestei 

teme, elevii au desfăşurat activităţi de documentare despre modul în care  mari personalităţi ale lumii 

au dezvoltat conceptul de sănătate şi au realizat postere cu concepţiile acestor personalităţi. În urma 

dezbaterilor, elevii au conştientizat importanţa sănătăţii, ajungând la concluzia lui Arthur 

Schopenhauer, care spunea că „nouă zecimi din fericirea noastră se bazează pe sănătate”, sau că 

„sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic”. Alte teme dezbătute au fost: 
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„Comportamente de risc”, „Alimentaţia nesănătoasă”, „Stil de viaţă nesănătos”, „Sănătatea şi stilul de 

viaţă al omului modern”.  

A2) În cadrul cercului de chimie, am realizat proiectul cu tema „Importanţa seleniului în 

alimentaţie”. În cadrul acestui proiect elevii s-au documentat despre rolul seleniului în organism 

(activarea unei enzime numită glutation-peroxidaza care protejează celulele faţă de atacul radicalilor 

liberi), sursele naturale de seleniu (ridichii, varză, usturoi, orz, ficat de ton), boala Keshan (generată de 

lipsa seleniului din solul provinciei Keshan- China, copiii şi femeile din regiune suferind de necroza 

focală a inimii), studii clinice despre bolile provocate de hiposelenie (boli coronariene, cancer mamar, 

cancer de prostată, artroze, poliartrite reumatoide). De asemenea, elevii au cercetat, practic, analizele 

medicale realizate prin metoda biorezonanţei pe un lot de 50 de persoane, pentru a corela regimul de 

viaţă al acestor persoane cu concentraţia seleniului din sânge, ajungând la concluzia că tutunul şi 

alcoolul scad concentraţia de seleniu din organism. În cazul în care seleniul este prezent în exces în 

organism, apar următoarele simptome: căderea părului şi unghiilor, expiraţii cu miros de ridiche 

alterată, colici abdominali, edeme ale pleoapelor, scăderea în greutate. Aşa cum spunea şi Paracelsus, 

“Totul este toxic, nimic nu e toxic! Depinde de doză! Orice substanţă trebuie raportată la doză”,  şi 

seleniul poate fi elixir (dacă concentraţia sa în organism este în limita  10
–8

 - 10
–7

 mol/L), dar şi otravă 

(dacă concentraţia este mare: 10–6
 - 10

–5
 mol/L). 

Un alt proiect realizat cu elevii a  fost  „Chimia Curcuminei”. În cadrul acestui proiect elevii au 

realizat activităţi de documentare despre Curcuma Longa: compoziţia chimică, proprietăţi fizice şi 

chimice, utilizări. Un accent deosebit s-a pus pe utilizările clinice ale curcuminei: datorită proprietăţilor 

antiinflamatoare este utilă în tratarea artritei reumatoidei, osteoartritei, eficientă pentru boli inflamatorii 

intestinale, cum ar fi Boala lui Crohn şi colita ulcerativă, ulcer peptic, pancreatită, diabet de tip II. 

Curcumina previne oxidarea colesterolului din organism, asigurând protecţie cardiovasculară, scade 

colesterolul, poate preveni si încetini  avansarea bolii Alzheimer. Utilă în tratarea -talasemiei, în 

tratarea stresului oxidativ, fiind un detoxifiant  natural al ficatului. Utilă în tratarea fibrozei chistice, 

inhibând mutaţiile genetice produse de hidrocarburile aromatice policiclice. Poate preveni formarea de 

amine hetrociclice şi compuşi nitrozo care se formează în organism când  consumăm alimente 

procesate. Ajută la funcţionarea sistemului circulator, este un agent antiseptic şi antibacterian natural, 

util în dezinfectarea rănilor şi arsurilor, ajută în tratamentul psoriazisului precum şi al altor afecţiuni 

inflamatorii ale pielii (Vitiligo). 

Tot în cadrul cercului de chimie s-a realizat şi proiectul „Importanţa chimiei în studiul 

comportamentului uman”. Oamenii au experimentat substanţe chimice ca etanolul, care produce în mod 

cert schimbări în comportament, în atitudinea faţă de lume şi în perceperea acesteia. Există şi alte 
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substanțe  care afectează starea gândirii şi comportamentul (amfetaminele, canabinoizii, acidul lisergic 

dietilamid-lsd, barbituricile, torazinul). Dacă o substanţă introdusă în organism poate modifica starea 

interioară, atunci se pot pune următoarele întrebări: există în interiorul nostru substanţe care 

influenţează comportamentul? Toate emoţiile umane sunt mediate de către substanţele chimice? Cât de 

mult intervine chimia în stabilirea echilibrului psihic, în găsirea fericirii, acea stare după care tânjeşte 

orice fiinţă umană? Pentru a răspunde la aceste întrebări, elevii au realizat un studiu despre 

neurotransmiţători: serotonina, tirosina, feniletilamina, metionina, acidul glutamic, endorfine. În acest 

sens, s-au identificat alimentele, legumele şi fructele care conţin aceste substanţe şi rolul lor în 

organism. Exemplu: fenilalanina este un aminoacid care se găseşte în seminţe de dovleac, susan, nuci, 

brânză de vaci, migdale, soia. Din acest aminoacid se sintetizează tirosina (ce reduce pofta de mâncare, 

irascibilitatea, depresia, anxietatea), dopamina (care intervine în mecanismul atenţiei). Serotonina se 

sintetizează din triptofan, care se găseşte în banane, curmale, alune, citrice, lapte, peşte, cereale, 

legume. Consumul de legume şi cereale tratate cu îngrăşăminte chimice duce la scăderea nivelului de 

serotonină din cauza cadmiului din îngrăşăminte. În starea de tristeţe (o formă a depresiei), nivelul 

serotoninei scade foarte mult. 

A3) În cadrul orelor de chimie, elevii au realizat proiecte despre „Apa miracolul vieţii”, 

„Importanţa vitaminelor pentru sănătatea noastră”, „Aminoacizii –cărămizile vieţii”, ”Oxigenul şi 

arderile metabolice”, „Săpunuri şi detergenţi”, „E-urile din cosmetice şi paste de dinţi”, „E-urile din 

alimente”, „Oxigenul şi arderile metabolice”, „Grăsimi sănătoase – grăsimi nesănătoase”, „Colesterol şi 

Trigliceride”, „Impactul poluării mediului asupra sănătăţii noastre” (exemplu: distrugerea stratului de 

ozon şi cancerul de piele). Implicarea elevilor în realizarea acestor proiecte a avut drept scop 

conştientizarea faptului că studiul chimiei este puternic ancorat în realitate, dar şi evidenţierea unor 

aspecte legate de sănătatea corpului uman (importanţa unor substanţe pentru buna funcţionare a 

organismului: apa, oxigenul, vitaminele, aminoacizii, grăsimile sănătoase, dar şi efectele nedorite ale 

unor substanţe care sunt prezente în alimente, cosmetice, săpunuri, detergenţi. De aceea, este foarte 

important să citim eticheta produselor); 

A4) Implementarea unui program pentru optimizarea capacităţilor de coping la elevii clasei a  

IX
-a. Stresul este o problemă a lumii moderne, manifestându-se sub mai multe forme: boli somatice, 

suferinţă psihologică, absenteism, abandon şcolar, depresie.   

În derularea programului au fost vizate următoarele aspecte: dispoziţia afectivă, imaginea de 

sine, disponibilităţi de comunicare şi relaţionare, gradul de toleranţă la stres şi frustrare, nivelul 

încrederii în propria persoană, evoluţia psihologică după un eveniment stresant. 

Programul a început prin desfăşurarea următoarelor activităţi: 
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- aplicarea unui test pentru a identifica factorii de stres din şcoală; 

- construirea unui program de gestionare a stresului: înţelegerea şi acceptarea stresului, 

identificarea propriilor reacţii la stres (la nivel fizic, comportamental, psihologic), învăţarea 

şi aplicarea unor strategii de gestionare a stresului cu regularitate;  

- dezbaterea temei „stres şi performanţă”. Aplicarea unui chestionar: ”Aveţi nevoie de un 

nivel ridicat de stres pentru a fi eficient ?”  

- prezentarea unor tehnici antistres; 

- realizarea unui ghid pentru a evita stresul; 

A5) În cazul programului „Şcoala Altfel” s-au desfăşurat o serie de seminarii cu tematica legată 

de formarea unui stil de viaţă sănătos. De asemenea, elevii au fost implicaţi în campanii de 

conştientizare a faptului că boala este mai uşor de prevenit, decât de tratat. 

În concluzie, problema sănătăţii omului şi a mediului în care trăieşte este abordată în şcoală 

într-o manieră interdisciplinară, dar şi transdisciplinară, astfel încât elevii să înţeleagă importanţa 

sănătaţii. 

 

Bibliografia:  

1. Legeron, Patrick - Cum să te aperi de stres, Editura Trei, 2003 

2. Van Straten, Michael - Ghidul alimentelor sănătoase, Editura Litera, 2009 

3.*** - Agenda medicală, Editura Medicală, Bucureşti, 1991  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

200 

 

CLOROFILA - LICHIDUL VIEȚII 

 

Prof. Marin Irina 

Colegiul Economic Mangalia, județul Constanța 

 

1. Introducere 

     Lumina soarelui este cea mai bogată sursă de energie de pe întreaga planetă. Cu toate acestea, 

abilitatea de a converti lumina soarelui în energie biologică este rezervată doar cloroplastelor cu 

clorofilă din organismele fotosintetice. 

     Plantele sunt uimitoare! Nu au nevoie să vâneze alte viețuitoare pentru hrană, pentru că și-au 

dezvoltat un mod de a capta energia soarelui în mod direct prin intermediul unor molecule mici care 

adună lumina, denumite clorofila. Această moleculă are o asemănare incredibil de mare cu sângele 

uman. 

     O rază de soare atinge frunza verde şi instantaneu miracolul se produce. În plantă, moleculele de apă 

şi dioxid de carbon se transformă în ţesuturi vii şi energie. Oxigenul este eliberat din plante pentru 

“revitalizarea” aerului pe care îl respirăm, zahărul şi alte glucide, precum şi o mare cantitate de energie 

sunt rapid produse şi dezvoltate în planta vie odată cu procesele complexe de fotosinteză. 

     2. Clorofila–pigmentul verde 

     Clorofila este un pigment de culoare verde, esențial în procesul de fotosinteză, prin intermediul 

acesteia având loc transformarea energiei luminoase în energie biochimică, necesară creșterii plantelor. 

În frunze clorofila se găsește legată de proteina plastina, cu care formează o cromoproteidă, denumită 

cloroplastină, cu o mare stabilitate comparativ cu clorofila pură. Clorofila se află în membrana 

tilacoidelor din cloroplaste unde se pare că formează fotosisteme - denumite fotosistemul I și II, 

respectiv P680 și P700, după lungimea de undă absorbită - împreună cu pigmenții.  

     În cadrul acestor fotosisteme clorofila îndeplinește două funcții: 

- Absorbția luminii;  

- Transferul energiei către cuplul clorofilei din centrul reactiv al fotosistemului.  

3. Rolul clorofilei pentru organismul uman 

     Clorofila este considerată a fi lichidul vieții. Când este ingerată, aceasta este instantaneu absorbită în 

corp, hrănind creierul, organele și sângele cu importante cantități de oxigen, ajutându-le să funcționeze 

la capacitatea optimă. Celulele de clorofilă și celulele roșii de sânge, sunt aproape identice molecular.      
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     Clorofila induce un mediu neprietenos pentru bacterii 

anormale, bolnave, ajutând la protejarea corpului împotriva 

infecțiilor. Ajută la întărirea sistemului imunitar, la 

detoxifierea organelor și celulelor din corp, la curățirea 

ficatului de acumulări de uleiuri toxice, cât și în vindecarea 

rănilor. De asemenea, clorofila ajută la regenerarea celulară.  

     Clorofila în organism, are capacitatea de a se combina cu 

anumite substanţe toxice - hidrocarburi policiclice aromatice, 

amine heterociclice, aflatoxine şi alte micotoxine cu potenţial cancerigen provenite de la mucegaiuri. 

Combinaţiile realizate cu compuşii mai sus amintiţi, nu se absorb prin mucoasele intestinale sau 

bronşice (când se fac inhalaţii) ci se elimină din organism, odată cu scaunul sau prin expectoraţie. 

Acest lucru se datorează unei component numită  fitol. Clorofilina (acidul clorofilinic), desprinzându-se 

din clorofilă după hidroliză - sub acţiunea acidului clorhidric din stomac, are capacitatea de a traversa 

membranele, intrând în circulaţie, unde îndeplineşte un rol mineralizant (prin magneziu), antianemic şi 

depurativ. O parte din clorofila ingerată, nu se scindează şi nu pătrunde în circulaţia sanguină, 

traversând întreg tubul digestiv şi curăţindu-l. Clorofila care nu se absoarbe îndeplineşte şi un rol de 

fibră alimentară. Plantele comestibile proaspete cu frunze verzi (verdeţurile), prin faptul că au o 

compoziţie foarte bogată în clorofilă, reprezintă o sursă importantă de magneziu, metal component 

obligatoriu al moleculei de cloroplastină. 

     Datorită celor două grupări, una hidrofobă (fitolul) şi cealaltă hidrofilă (clorofilina), clorofila se 

comportă ca un detergent lipsit în totalitate de toxicitate, ajutând la curăţirea tactului digestiv. Această 

proprietate combinată cu aceea absorbantă descrisă mai sus, fac din clorofilă o substanţă necesară 

sănătăţii omului. 

4. Obținerea extractelor de clorofilă în practica populară 

     Metoda 1 – cu ajutorul mixerului electric 

     Rețeta pentru obținerea unui pahar (200 mL) de extract de clorofilă este următoarea: într-un vas de 

plastic se pune un mănunchi de mlădițe verzi de plante (grosimea mănunchiului este cât să poată fi 

cuprins între degetul mare și arătător) și un pahar de apă plată sau apă de izvor. Se mărunțește planta 

foarte bine (vreme de 3-5 minute) cu ajutorul mixerului, după care se filtrează imediat printr-un tifon. 

Se consumă preparatul imediat după filtrare, așa încât să nu se oxideze. 

     Metoda 2 – prin macerare 

     Aceeași cantitate de mlădițe verzi se toacă mărunt pe o planșeta de lemn. Imediat după tocare, 

planta este pusă cu tot cu suc într-un pahar cu apă plată sau apă de izvor și se lasă la macerat la 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

202 

 

temperatura camerei, vreme de șase ore, după care se filtrează prin tifon. După filtrare, extractul obținut 

se consumă imediat. 

5. Alimente bogate în clorofilă 

 Iarba. Iarba de grâu sau iarba de orz sunt printre cele mai bogate surse de clorofilă. Consumate 

fie ca pudră, fie ca suc, acestea sunt pline de beneficii: iarba de orz reduce durerile și inflamațiile, iar 

iarba de grâu este foarte utilă pentru vindecarea corpului de cancer. 

 Algele. Nu doar că au un conținut bogat de clorofilă, dar sunt bogate și în minerale. De 

asemenea, acestea conțin iod, care ajută la reglarea glandei tiroide. 

 Legumele verzi. De la spanac la broccoli, varză și diverse tipuri de salată, legumele cu frunze 

verzi sunt niște surse excepționale de clorofilă. În plus, ele vin la pachet cu multe vitamine și minerale 

de care corpul are nevoie. 

 Verdețurile. Pătrunjelul, busuiocul, coriandrul, mărarul și celelalte verdețuri reprezintă o altă 

sursă excelentă de cloforilă, care nu ar trebui să fie ocolite. Acestea ajută la detoxifierea corpul și sunt 

bogate în vitamine (K, C), calciu, magneziu și chiar acizi grași Omega 3. 

 Chlorella și Spirulina. Au un pigment verde foarte puternic, semn al conținutului bogat de 

clorofilă. Chlorella conține 18 aminoacizi, o mulțime de vitamine din clasa B, motiv pentru care 

întărește sistemul imunitar, contribuie la regenerarea celulară și împiedică dezvoltarea tumorilor. 

Spirulina, pe de altă parte, reprezintă unul din cele mai bogate pachete nutriționale din lume. Previne 

cancerul, infecțiile și îndepărtează stresul și depresia.  

 Lucerna. Este un superaliment datorită ariei largi de substanţe nutritive pe care le conţine. Între 

acestea se numără opt enzime digestive, fitoestrogeni (hormoni de natură vegetală), bioflavonoide 

(antioxidanți, substanţe antiinflamatoare, compuşi ai oxigenului care întăresc venele, arterele şi pe cele 

capilare), aminoacizi, acizi organici, minerale şi anumite oligominerale (cum ar fi calciul, magneziul, 

fosforul, fierul şi potasiul), clorofilă, acid folic, niacină şi vitaminele A, B - în special B12 - C, D, E şi 

K. Poate fi folosită pentru scăderea inflamaţiei plămânilor, fiind benefică pentru cei suferinzi de astm, 

pneumonie şi bronşită. Conţine de patru ori mai multă vitamina C decât citricele, iar calciul pe care îl 

conţine este uşor absorbit şi asimilat de către organism. Extractul de clorofilă din lucernă: 

- Poate inactiva substanțele chimice cu potențial cancerigen de la nivelul ficatului și al intestinului 

subțire.  

- Ajută la refacerea organismului după hepatită. 

-  Are efect benefic asupra țesutului ulceros. 

- Stimulează formarea de hemoglobină. Combate astfel anemiile, în special anemia feriprivă.  

- Controlează și reglează nivelul de calciu din organism.  
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- Intervine în procesul de epurare a substanțelor toxice rezultate din metabolismul celular. 

- Curăță și fluidizează sângele și limfa. 

- Ameliorează astmul și este un bun detoxifiant general. Constituie o modalitate foarte bună de 

detoxifiere a organismului deoarece acționează în procesul de curățare a lichidelor interstițiale din jurul 

celulelor corpului și apoi la nivel organelor vitale. 

- Contribuie la consolidarea pereților celulari, combate inflamațiile și hemoglutinările la nivelul vaselor 

capilare. Ameliorează hemoroizii, reduce venele varicoase, stimulează producția de lapte în timpul 

lactației. 

- Reglează și controlează nivelul glucidelor din sânge. Ajută astfel la scăderea în greutate și la 

menținerea greutății ideale a corpului. Ameliorează problemele de glicemie din diabet. 

6. Concluzie 

     Clorofila, ca substanţă complexă, cu rol de bază în procesele de fotosinteză, este cărămida lumii 

vegetale care a permis să fie înţelese în mod mai profund procesele prin care “alimentele verzi” 

(fructele, legumele proaspete, verdeţurile etc.) pot constitui veritabile medicamente naturale, având 

astfel o importanță deosebită în menținerea funcțiilor vitale și a sănătății. 

Consumați zilnic porții de vegetale! 

 

 

CE SUNT E-URILE? 

 

Prof. înv. primar Matei Mariana 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Fălciu, județul Vaslui  
 

Sănătatea este cel mai de preţ bun pe care îl poate avea un om. Sănătatea adevărată înseamnă 

acţiune educativă atât asupra corpului, cât şi a psihicului. Conceptul de sănătate este definit Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii, ca fiind un proces complex şi multidimensional, în care starea subiectivă de bine 

este un element fundamental. Starea de bine circumscrie următoarele componente: 

 Acceptarea de sine  - exprimată printr-o atitudine pozitivă faţă de propria persoană, acceptarea 

calităţilor şi defectelor personale, percepţia pozitivă a experienţelor trecute şi a viitorului; 

 Autonomie – manifestată prin independenţă, hotărâre, autoevaluare după standarde personale, 

nu sub presiunea grupului; 
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 Control – sentiment de competenţă şi control personal asupra sarcinilor, identificarea 

oportunităţilor pentru valorizarea nevoilor personale, opţiuni în concordanţa cu valorile proprii; 

 Relaţii pozitive cu ceilalţi - bazate pe încredere în oameni, nevoia de a primi afecţiune, atitudine 

empatică, deschisă şi caldă; 

 Dezvoltarea personală – realizată prin deschiderea spre experienţe noi, sentimentul de 

valorizare a potenţialului propriu, percepţia schimbărilor de sine pozitive, eficienţă, flexibilitate, 

creativitate. 

     Aceste probleme trebuie cunoscute foarte bine de către educatorii sanitari  medicali, dar şi de 

către educatorii sanitari nemedicali. Toţi sunt responsabili de difuzarea mesajului educativ sanitar şi 

trebuie să cunoască problemele legate de medicina omului sănătos, medicina profilactică şi medicina 

curativă pentru a putea diferenţia mesajul lor către populaţia sănătoasă, către populaţia cu risc de 

îmbolnăvire şi către populaţia bolnavă. Pentru ca educaţia să fie eficientă este foarte bine ca partea de 

teorie să fie însoţită de o activitate practică. Acţiunea poate fi pozitivă sau negativă, aceasta depinzând 

de mai mulţi factori: calitatea informaţiei, decizia individului asupra felului cum se informează, dar şi 

asupra comportamentului  conform informaţiei  percepute.  

 Sănătatea este bunul cel mai de preţ. De la cea mai fragedă vârstă preocuparea pentru o viaţă 

sănătoasă se cultivă şi se educă. Urarea de sănătate este nelipsită.  

O mulțime dintre alimentele aflate pe piață conțin aditivi alimentari. Adică acele E-uri care au 

stârnit deja îngrijorarea multora. Ce trebuie să știi pentru a-ți proteja sănătatea este că unii aditivi sunt 

mai periculoși, iar alții (deocamdată) inofensivi. 

Aproape toate alimentele pe care le găsești astăzi pe rafturile supermarketurilor conțin aditivi 

alimentari. Dar dacă vei citi eticheta unui produs, este posibil să nu găsești întotdeauna scris pe aceasta, 

explicit, litera E, urmată de obișnuitul indice de trei cifre. Asta nu pentru că produsul ales de tine n-ar 

avea E-uri; s-ar putea ca aditivul alimentar să fie specificat pe etichetă ca substanță. Totuși, dacă te pui 

la punct cu ceea ce înseamnă E-urile, vei putea, în scurt timp, să “citești” cum trebuie etichetele și să 

alegi în cunoștință de cauză. 

Ce sunt E-urile? 

Sunt aditivi, adică produși chimici de sinteză, incluși în industria alimentară pentru că 

îmbunătățesc gustul alimentelor, le dau o culoare placută, apetisantă sau ajută la conservarea lor 

îndelungată, sporindu-le rezistența față de alterare. Litera E, urmată de un cod de trei sau patru cifre, a 

fost aleasă ca simbol pentru aditivii alimentari ulterior introducerii acestora pe scară largă (pentru a 

ajută la uniformizarea internațională a etichetelor de pe produsele exportabile). 
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Categorii de aditivi alimentari. 

Coloranții. Dau o culoare frumoasă alimentelor, făcându-le să pară mai apetisante. Marea 

majoritate sunt nocivi, declarați cel puțin suspecți, și doar un număr redus sunt declarați inofensivi. Pe 

de altă parte, problema este că pot masca gradul de vechime al unui produs, în special al mezelurilor, 

cărnii, dulciurilor de patiserie. Sunt folosiți și în sucuri și diverse alte băuturi.  

Îndulcitorii. Pentru a înlocui zahărul, ca să ofere produse dietetice, mulți producători folosesc 

aditivi precum aspartam, zaharină, ciclamați, acesulfam, polioli… Așadar, nu opta doar pentru calorii 

puține, gândește-te și la efectele pe termen lung. Îndulcitorii trebuie folosiți cu măsura: aproape toți 

sunt nocivi; până și cei mai puțin toxici pot da, dacă sunt în exces, tulburări de metabolism sau în 

funcționarea ficatului ori pancreasului.  

Acidifianții. Folosiți în special în băuturile carbogazoase, dau un gust ușor acid produsului. 

Conservanții. Sunt cei care prelungesc viața produsului, crescând termenul de garanție. Cei mai nocivi 

sunt nitriții și nitrații, dar există și conservanți care, chiar dacă sunt chimici, au fost declarați, 

deocamdată, inofensivi. Privește-i cu prudență și nu uita ca există substanțe naturale care pot fi folosite 

pe post de conservanți (zerul, oțetul și mierea fac parte dintre aceștia).  

Amelioratorii de gust. Extrem de utilizați, îmbunătățesc gustul produsului; există și 

amelioratori de miros. Se găsesc în o mulțime de produse și au același dezavantaj ca și coloranții: pot 

masca un gust neplăcut. Gustul mult mai bun poate crea și dependența alimentară față de produs. 

Emulsificatorii. Omogenizează conținutul, asigurând un amestec stabil între apă și grăsimi, care altfel 

s-ar separa (lucru care se întamplă la ieșirea din garanție, mai ales dacă produsul nu este depozitat cum 

trebuie). 

Folosirea aditivilor alimentari, contestată astăzi din ce în ce mai mult, a avut de la bun început 

un impact extraordinar printre producători. Astfel, aceștia au avut cum să producă, cu investiții minime, 

alimente și băuturi care se vând pe scară largă. Abia recent Statele Unite și țările din Comunitatea 

Europeană au interzis folosirea anumitor E-uri și au făcut publice liste cu cele cancerigene, cele nocive, 

cele suspecte si cele acceptate. 

Prea periculoase? 

Se pare că da, chiar dacă cercetătorii în domeniu fac mai rar publice rezultatele la care au ajuns. 

E foarte probabil că ei să nu aibă prea mult sprijin financiar și să fie și “cenzurați” (este de înțeles, atâta 

timp cât industria alimentară dispune de cei mai mulți bani și poate dicta pe piață). Cert este că orice 

aditiv alimentar obținut pe cale chimică trebuie privit cu prudență. 

De mii de ani, organismul uman a fost obișnuit cu alimente naturale, nu cu chimicale; 

metabolismul nostru nu știe să le descompună pe acestea din urma pentru a-și extrage nutrientâții 
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necesari. Astfel, E-urile se depozitează pur și simplu și devin din ce în ce mai greu de eliminat, 

afectează sistemul imunitar, provoacă tumori maligne sau benigne etc. 

E drept că, pe de alta parte, aditivii au salvat populația săracă, dar n-au făcut decât să transforme 

riscul imediat (al foametei) într-un risc mai îndepărtat (acela al cancerului, bolilor cardiovasculare, 

diabetului etc.). Este aproape imposibil să eviți cu totul aditivii chimici, mai ales la noi în țară, unde 

legislația este extrem de permisivă și sistemul de verificare a producătorilor total ineficient. Dar dacă 

nu faci abuz de ei, dacă îi alegi pe cei inofensivi și îi eviți pe cei declarați riscanți, dacă optezi în cât 

mai mare măsură pentru alimente naturale, mâncare, conserve și sucuri făcute în casă, te asigurăm că 

reduci cel puțin la jumatate riscul de a contracta vreuna dintre bolile enumerate mai sus. 

            Aditivii chimici sunt pe locul patru la cauzele mortalității din întreaga lume, după abuzul de 

droguri, medicamente și după accidente. Aceasta este concluzia studiilor efectuate în ultimii zece ani de 

către cercetători din Uniunea Europeana și Statele Unite ale Americii. Din păcate, la noi în țară, situația 

materială a majorității populației, precum și lipsa de informare asupra acestui subiect lasă încă un larg 

teren de desfășurare celor care produc alimente cu aditivi. 

E-urile declarate cancerigene și extrem de periculoase se lăfăie pe eticheta multor produse cu 

consum ridicat în rândul populației. Așa că, nu uita: o alimentație sănătoasă implică o minimă prudență 

la cumpărături!  

Orice ai face, este foarte greu să alegi numai produse naturale. Nu numai din pricina costurilor 

ridicate ale alimentelor fără aditivi, dar și pentru că e necesar ceva efort ca să le găsești pe rafturile 

magazinelor. Singura recomandare pe care o putem face în aceste condiții este doar să reduci consumul 

produselor cu aditivi, alegându-le pe cele naturale. 

 Evită mai ales colorantul alimentar roz (E 124). Când faci cumpărături, alege mezeluri cu 

eticheta, pentru a verifica conținutul. 

 Băuturile alcoolice conțin metabisulfit, folosit pentru că dă limpezime, dar constituie un risc 

pentru digestie. Consumă-l cu măsură! 

 Mulți înlocuitori de zahăr sunt toxici. Dacă ții un regim și nu ai voie zahăr, mai bine îndulcește-

ți ceaiul sau cafeaua cu o linguriță de miere. 

 Mare atenție la nitrați si nitrite, trecuți în categoria aditivilor suspecți. Ei sunt folosiți ca și 

conservanți pentru mezeluri și conserve de pate de ficat. 

 O parte dintre coloranții artificiali sunt declarați suspecți, iar unii dintre ei deja au trecut în 

categoria celor periculoși. Cei din urmă sunt: E 102, E 110, E 120 și E 124. 
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 E 102 si E 110 sunt coloranți periculoși, care sunt folosiți în general pentru băuturile alcoolice 

precum lichiorul. Sunt de preferat tăriile obținute prin distilare. 

 Printre cei mai periculoți aditivi se numără aspartamul (E 950-951) și glutamatul de sodiu (E 

621). Evită cât poți de mult consumul acestor aditivi. 

 Mai mult de jumatate dintre mezelurile de pe piață sunt făcute doar din resturi de carne 

și componenți chimici– le poți identifica după etichete și preț. 

 Coloranții, conservanții și amelioratorii de gust sunt substanțe chimice ce se adaugă în 

mâncăruri și băuturi. 

Efecte diverse asupra organismului  

Printre efectele nocive ale aditivilor alimentari periculoși se numără distrugerea sistemului 

imunitar, apariția unor tumori benigne sau maligne, crearea unor dezechilibre fiziologice ce provoacă 

instalarea a diverse boli. Cei mai nocivi sunt aditivii de sinteză, obținuți pe cale chimică. Aceștia nu au 

nici măcar valoare nutritivă. Există și aditivi alimentari numiți nutrienți (aminoacizii, sărurile, 

vitaminele și proteinele) care hrănesc celulele și se pot descompune de către organism.  

Adaosuri cancerigene (interzise în SUA și UE) 

Adaosuri periculoase, ce pot provoca diverse boli  

Margarina a fost descoperită din întâmplare: câțiva cercetători americani au observat că dacă 

încălzesc la 150 grade C un amestec de uleiuri vegetale, cu catalizatori de nichel și hidrogen, obțin un 

produs alb asemănător untului, cu o structură moleculară identică cu cea a plasticului. Pentru ca 

descoperirea s-a făcut în preajma celui de-al doilea război mondial, în plină perioadă de raționalizare a 

untului, margarina a fost curând introdusă pe scară largă în alimentație. Azi, ea e “îmbunătățită” și cu 

tot felul de coloranți și aromatizanți, care sporesc și mai mult toxicitatea produsului. 

E 330, adică acidul citric (ori sarea de lămâie), este unul dintre cei mai periculoși aditivi, potențial 

cancerigen și poate crea boli ale aparatului bucal. Se găsește în sucuri și în aproape orice produs 

conservat (de la dulcețuri la murături). 
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CÂT DE PERICULOASE SUNT ORGANISMELE MODIFICATE GENETIC? 

 

Prof. Mazăre Valentina 

Școala Gimnazială Nr.1 Mangalia, județul Constanța 

 

       În ultimii ani, descoperirile din domenii precum genetica şi biologia moleculară au permis apariția 

unor metode de manipulare şi modificare directă şi controlată a moleculelor de ADN ce alcătuiesc 

materialului genetic al unui organism. Aceste metode au fost denumite general tehnici de inginerie 

genetică şi, prin intermediul lor, putem astăzi, cu o surprinzătoare ușurință şi precizie, să izolăm o genă 

ce este responsabilă de o însuşire de interes de la un organism şi să o transferăm în mod direct într-un 

alt organism complet diferit de primul.  

      Organismele modificate genetic, denumite frecvent şi organisme transgenice sunt așadar acele 

organisme (microorganisme, plante sau animale) al căror material genetic a fost alterat prin 

manipularea directă a ADN-ului propriu utilizând tehnici de inginerie genetică. 

      Primele organisme modificate genetic create de om au apărut în anii 70 şi au fost motivate de 

interese strict ştiinţifice. În scurt timp însă cercetătorii au realizat potențialul ingineriei genetice de a 

rezolva o serie de probleme majore ale omenirii legate de necesarul de medicamente, de hrana şi 

energie. Numeroase OMG-uri și-au găsit deja importante aplicaţii practice şi sunt utilizate în mod 

curent. Printre primele organisme modificate cu utilizare pe scară largă au fost bacteriile producătoare 

de insulină, hormon uman necesar tratării diabetului. Plantele de cultură sunt unul dintre cele mai 

frecvente exemple de organisme modificate genetic. Prin inginerie genetică s-au obținut soiuri de 

plante ce au o productivitate mai bună, au o mai bună rezistență la dăunători şi necesită mai puţine 

pesticide, plante ce produc medicamente sau hormoni umani. ”Orezul auriu” (Golden Rice) spre 

exemplu, este o varietate de orez modificată prin inginerie genetică pentru a produce pro-vitamina A şi 

creată special pentru a fi cultivată şi consumată în zonele asiatice în care carenţa acestei vitamine 

generează o mortalitată crescută în rândul copiilor. Şi animalele au fost modificate prin inginerie 

genetică pentru a fi mai rezistente la boli sau pentru a crește mai mari. 

      Organismele modificate genetic îşi pot arăta utilitatea pe viitor în domenii extrem de variate. 

Astfel,  unele microorganisme sunt considerate ca o potenţială alternativă ”curată” şi ”verde” de 

producere a combustibililor. Plantele ar putea fi modificate pentru a produce vaccinuri în fructe sau 

frunze. Se fac astfel eforturi pentru producerea unor soiuri de salată care să conţină vaccinuri pentru 

virusul hepatitei B (HBV), eliminând astfel necesitatea realizării de campanii costisitoare de vaccinare. 
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          Riscuri şi controverse asociate cu organismele modificate genetic. Modificările genetice ale 

bacteriilor, plantelor sau animalelor, chiar dacă făcute spre a ne ajuta, au dat naştere la reacții variate şi 

contradictorii din partea opiniei publice. În SUA sau Asia spre exemplu, plante transgenice precum 

porumbul MON 810 sunt intens cultivate pe suprafeţe extinse, în timp ce în Europa acestea sunt 

complet interzise datorită îngrijorării europenilor privind potenţialul impact asupra sănătăţii omului a 

asupra mediului înconjurător. În spatele miturilor şi legendelor asociate cu OMG, care sunt aşadar 

realele pericolele ale utilizării lor ? O primă problemă este posibilitatea ca genele ce induc rezistenţa la 

pesticide, ierbicide sau antibiotice să fie transferate prin mecanisme naturale din OMG către specii 

înrudite şi nu numai. Deşi riscul unui asemenea fenomen este considerat mic, deoarece procesul natural 

de transfer de gene între specii diferite este extrem de lent. În fond omenirea duce deja o luptă pe care 

nu o va câștiga curând cu rezistenta bacteriilor la antibiotice. Asemenea buruieni super-rezistene ar 

necesita inventarea unor noi pesticide si nu numai că ar pune în pericol sănătatea umană, dar ar putea 

cauza dezechilibre ecologice majore. Alterările ce se induc materialului genetic în scopul obținerii 

OMG sunt raţionale şi foarte bine fundamente din punct de vedere ştiinţific. Impactul pe care aceste 

alterări le au asupra metabolismului, asupra creşterii şi dezvoltării sau asupra relaţiilor ce stabilesc între 

organisme nu poate fi însă totdeauna caracterizat complet. Oricât de atenţi şi bine intenţionanţi ar fi 

savanţii, există întotdeauna posibilitatea ca ceva să le scape şi acel ceva să aibă un efect negativ 

semnificativ asupra sănătății umane sau asupra mediului. 

      Atitudinea oamenilor privind alimentele modificate genetic diferă în funcție de zona geografică. În 

afară de considerentele de ordin nutrițional, mai există și considerente sociale, istorice, religioase. 

Modificările tehnologice ale alimentelor, cât și procesele de producție, pot genera reacții negative din 

partea consumatorilor, în special acolo unde comunicarea între producători și consumatori nu există sau 

este de slabă calitate. Atitudinea oamenilor privind alimentele modificate genetic diferă în funcție de 

zona geografică. În afară de considerentele de ordin nutrițional, mai există și considerente sociale, 

istorice, religioase. Modificările tehnologice ale alimentelor, cât și procesele de productie, pot genera 

reactii negative din partea consumatorilor, in special acolo unde comunicarea intre producatori si 

consumatori nu exista sau este de slaba calitate. 

       În timp ce în UE etichetarea alimentelor este obligatorie, în SUA nu este. Cu toate acestea, în 

Ungaria a fost descoperită carne la conserva cu pește 3% organism modificat genetic în compoziție, 

fără să fie specificat pe ambalaj. Potrivit legislației naționale, alimentele cu peste 0,9% OMG în 

compoziție trebuie să aibă aceste specificații pe etichetă.  În Polonia, în 2006, a fost interzis comerțul 

cu semințe modificate genetic. În Austria, tot în 2006, a fost adoptată o lege care interzice orice poluare 

cu OMG peste 0,1% în câmpurile invecinate. Pe lângă posibilele probleme de sănătate, care nu sunt 
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încă demonstrate pe deplin, dar nici demonstrabile, datorită timpului relativ scurt de la introducerea 

alimentelor modificate genetic, apar și efecte aspura mediului ambiant și a faunei specifice.  OMG-urile 

sunt produse netradiționale, iar producerea lor poate duce la o modificare a ecosistemelor. Preocupările 

consumatorilor se referă la siguranța din punct de vedere al sănătății. Este dreptul consumatorului de a 

avea informații privind organismele modificate genetic utilizate în obținerea unui anumit produs. O 

informare corectă ar trebui să presupună, pe lângă furnizarea de definiții științifice și etichetarea 

produselor, precum și studii sociologice și medicale de specialitate. 

Bibliografie: 

Phillips, T. - Genetically modified organisms (GMOs): Transgenic crops and recombinant DNA 

technology,  Nature Education, 2008  

 

TERAPIA NUTRIȚIEI – CARTOFII ȘI DIETA DR. ZIMMERMANN 

 

Prof. Mihalache Corina 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, județul Constanța 

 

Cartoful este planta adusă de pe continentul american în Europa la mijlocul secolului al XVIII-

lea. Cultivarea cartofului se face în prezent pe scară largă, astfel încât există circa 130 de soiuri de 

cartofi. 

Considerat în mod greșit ca fiind un aliment care îngrașă, în realitate cartoful conține atât 

carbohidrați, cât și proteine valoroase, indispensabile alimentației umane. De asemenea, cartoful 

conține potasiu, magneziu, mangan, fosfor și o importantă cantitate de vitamine (vitamina C, vitamina 

B1, B2 și niacină). Întrucât în timpul prelucrării domestice sau industriale nitrații se descompun fără a 

lăsa urme, nu există pericolul de a introduce în organism nitrați periculoși. 

Soiurile timpurii de cartofi au un gust specific și este bine să fie consumate fierte în coajă. 

Soiurile târzii se recomandă a fi consumate coapte în folie sau la cuptor. Referitor la caracteristicile 

legate de fierbere, pentru salata de cartofi sau cartofii prăjiți se recomandă soiurile care fierb încet. 

Soiurile care fierb mai repede pot fi folosite pentru cartofi fierți în coajă sau curățați. Pentru piure de 

cartofi, sufleu, supă, găluști se recomandă soiurile făinoase. Mai sănătos este dacă nu curățăm cartofii, 
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ci le spălăm bine coaja și îi consumăm fierți, deoarece substanțele minerale valoroase se află imediat 

sub coajă. Prin curățare atunci când sunt cruzi o parte dintre aceste substanțe se pierd. 

Pentru păstrarea lor mai mult timp, chiar și pe timpul iernii, este bine să fie acoperiți, pentru a fi 

protejați de îngheț, să nu fie expuși luminii, pentru a nu se înverzi și a se usca. 

Dieta cu cartofi a dr. Walther Zimmermann, medic la o clinică naturistă din Munchen, se 

bazează în principal pe cartofi fierți în coajă și nesărați, asezonați cu o salată sau un sos cu un conținut 

caloric redus. Dieta sa cuprinde și mâncăruri preparate din cartofi, supe la plic, găluște, piure de cartofi.  

Efectele dietei asupra organismului au în vedere mai ales somnul lung și adânc, după care 

organismul se simte proaspăt, dar și pielea mai întinsă, îmbunătățirea stării generale, dispariția durerilor 

de membre, scăderea tensiunii. Totodată, datorită conținutului mare de potasiu, efectul diuretic al dietei 

este unul eficient, deoarece potasiul contribuie la excreția apei prin rinichi, în timp ce natriul (sarea de 

bucătărie) reține reține apa în țesuturi. De asemenea, cantitatea semnificativă de calciu din cartof 

întărește sistemul nervos și muscular, magneziul contribuie la metabolism; un rol important au și 

enzimele, fierul și cuprul. Vitaminele, sărurile minerale, hormonii asemănători insulinei înviorează 

metabolismul, au efect asupra proceselor inflamatorii ale plămânilor, intestinelor, precum și asupra 

unor afecțiuni ale uterului, și ajută și la prevenirea crampelor musculare. Cartoful dă senzația de 

sațietate datorită faptului că are un conținut mare de amidon care, însă, se află în granule mari și o mare 

parte a lui nu se descompune, ci se elimină nedigerat. Prin intermediul meniului format din cartofi cu 

pătrunjel și mâncăruri pe bază de cartofi poate avea loc o scădere semnificativă în greutate (300 g pe 

zi), datorită pierderii importante de lichide. 

Dieta: dimineața se bea numai ceai sau cafea. La prânz se consumă 200 g, seara 300 g de 

cartofi. 

Ziua 1: La prânz cartofi fierți în coajă cu puțin unt, ardei, salată verde (cu suc de lămâie ș i 

condimente). La cină supă de cartofi cu măghiran, apoi o roșie. 

Ziua 2: La prânz fiertură de cartofi cu roșie opărită și condimentată cu cimbrișor. Seara cartof 

fiert în coajă cu puțin unt, cu salată de castraveți cu mărar și suc de lămâie. 

Ziua 3: La prânz cartofi pasați cu gălbenuș de ou preparat la cuptor, praz opărit cu unt și 

condimente verzi. La cină cartofi fierți tăiați, rumeniți la cuptor, cu sos pregătit din borago (limba 

mielului), hrean ras și făină de soia. 

Ziua 4: La prânz cartofi tăiați cubulețe cu pătrunjel, salată de andive, felii de castraveți cu suc 

de lămâie. La cină piure de cartofi cu unt, roșii și condimente verzi. 

Ziua 5: La prânz supă de cartofi cu condimente verzi, salată de hrean cu lămâie. La cină cartofi 

fierți în coajă cu chimen și unt, condimente verzi, salată din salata mielului (fetică). 
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Ziua 6: La prânz supă de cartofi cu salată verde. La cină puțini cartofi copți cu salată de cicoare. 

Ziua 7: La prânz piure de cartofi cu roșii și condimente verzi. Seara cartofi copți cu coajă cu 

salată verde. 

 

Borago sau limba mielului este o plantă erbacee originară din Siria, naturalizată și la noi în 

țară, ca în aproape toată Europa. Se consumă de la această plantă frunzele, ovale, de culoare verde 

închis; florile, mici, de culoare albastru strălucitor sau roz și formă de stea; tulpinile care pot ajunge la 

60-100 cm, sunt rămuroase, acoperite cu perișori albi, scobite în interior și suculente. Se utilizează ca 

infuzie, decoct sau tinctură în bronșite, gripă, febră, tuse, boli reumatice etc., dar și sub formă de 

comprese, cataplasme, spălături locale în arsuri, abcese, ulcerații. De asemenea, se folosește în 

gastronomie drept condiment sau la prepararea unor diverse mâncăruri sau salate.  

 

Salata mielului sau fetică este încă o plantă puțin cunoscută la noi în țară, dar foarte apreciată 

mai ales în Italia. Foarte valoroase din punct de vedere al conținutului de vitamine, frunzele plantei pot 

fi utilizate la prepararea supelor și diferitelor salate. Beneficii asupra organismului: întărește sistemul 

imunitar, alungă oboseala cronică, elimină stresul, facilitează digestia și contribuie la un somn 

odihnitor. Se poate procura din magazine, din rafturile cu legume de import. La spălarea frunzelor 

trebuie avut grijă ca frunzele să nu se rupă, deoarece pot produce un gust amar; totodată frunzele nu 

trebuie desfăcute sau tăiate pentru a păstra gustul plăcut. 
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MERELE - IZVOR DE SĂNĂTATE 

 

Prof. Mihalcea Elena 

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, județul Suceava 

 

Cunoscut încă din antichitate ca un fruct divin, mărul a ajuns pe 

parcursul timpului să fie unul dintre cele mai comune fructe, fiind 

prezent pe masa multora dintre noi. Mărul este înzestrat cu o 

multitudine de însușiri: gust bun, aspect plăcut și substanțe nutritive 

foarte sănătoase. Merele sunt cele mai cultivate și consumate fructe 

din România. Aproape în fiecare livadă românească crește cel puțin un măr, fructele lui fiind 

consumate din toamnă și până în primăvara următoare. În organism fructele au un rol deosebit 

contribuind din plin la realizarea în bune condiții a proceselor metabolice și la menținerea sănătății.  

Mărul este socotit simbolic de sute de ani fructul vitalității și al sănătății. Astfel un cunoscut proverb 

spune că „Un măr pe zi ține doctorul la distanță”. 

Aceasta era una dintre cele mai populare zicale ale secolului XIX, și, deși nimeni nu studiase 

importanța consumării zilnice a unei cantități de fructe și legume, oamenii simpli și-au dat seama de 

efectele binefăcătoare pe care acestea le au asupra sănătății lor. Dintre vitaminele și mineralele 

conținute de mere putem aminti vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, vitaminele C și E, potasiu, calciu, 

magneziu, fier și iod. Sucul proaspăt de mere pe care îl preparăm în casă și nu din cutia de pe raftul 

unui magazin, la fel ca și merele crude de altfel, amestecate cu biscuiți mărunți sau cu tărâțe de grâu 

reprezintă un excelent ajutor natural pentru tractul digestiv și este o sursă perfectă de antioxidanți. De 

asemenea, compotul de mere este și el un diuretic bun și combate setea în caz de răceli și infecții.  

Ușor de digerat, merele conțin acid malic și tartric care inhibă fermentația la nivelul intestinelor, 

iar conținutul în pectină, o fibră solubilă, permite dezvoltarea bacteriilor benefice procesului de 

digestie. Datorită conținutului lor bogat în fibre, merele ajută de asemenea, la procesul digestiv, ușurind 
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procesul de eliminare. Aceste fructe conțin și substanțe care au rolul de a îmbunătăți funcționarea 

sistemului digestiv și de a preveni  bolile de inimă și chiar cancerul. 

Merele verzi au un rol important în curățarea ficatului și a bilei, iar uneori pot chiar ajuta la 

distrugerea pietrelor care apar la nivelul bilei. Dintre beneficiile merelor mai putem aminti: întărește 

sistemul umanitar, favorizează un somn liniștit, crește capacitatea de concentrare și reduce nervozitatea 

și iritabilitatea. În Evul Mediu, mărul era foarte bine apreciat ca aliment, medicament și produs 

cosmetic. Astfel, amestecată cu unele plante, pulpa mărului servea la prepararea pomadelor, denumire 

derivată de la cuvântul francez pomme = măr. De asemenea, merele rase se foloseau contra colicilor la 

stomac. Pentru multă vreme s-a crezut că, într-un măr tăiat în două, alveolele cu semințe desenează o 

stea cu 5 colțuri, adică o pentagramă, ce simbolizează perfecțiunea, fiind una din cheile ce deschid 

porțile științei. Astfel descoperirea legii gravitației universale de către marele fizician Isaac Newton a 

fost legată de mărul ce i-a căzut în cap. Prin capacitatea de păstrare timp îndelungat în stare proaspătă, 

consumul merelor este posibil pe o perioadă de circa 10 luni pe an., constituind astfel un component de 

bază în alimentația modernă. Mărul poate fi consumat fără alte adaosuri. De aceea este recomandat ca 

în fiecare zi să se consume mere proaspete până la 500g zilnic, ținând cont de valoarea lor nutritivă și 

terapeutică. Printre remediile casnice la care este folosit mărul am putea aminti următoarele:  

 Oțetul de mere este extrem de benefic contra inflamațiilor apărute la nivelul gâtului, astfel  într-

un pahar cu apă caldă se adaugă o linguriță de oțet de mere și o lingură de miere și se bea încet. 

 Un măr copt cu miere este foarte bun la răgușeli. 

 Stările de vomă de dimineață sunt diminuate atunci când mănânci un măr la trezire. 

 Un măr înainte de culcare favorizează un somn liniștit, iar un măr de dimineață te ajută să te 

trezești mai ușor. 

 Dacă ai uitat peria de dinți acasă, mănâncă un măr, care curăță dinții mai bine decât guma de 

mestecat. 

Respectul românilor pentru măr reiese din zicala tradițională care spune că este mare păcat să tai un 

măr dacă nu plantezi altul în loc. Mărul sădit lângă drum este considerat un arbore sfânt, întrucât dă 

umbră călătorilor, iar fructele sunt mâncate de cei însetați aflați la drum lung. 

Mărul a fost cunoscut ca pom fructifer încă din epoca de piatră, acesta 

contituind pentru oamenii de atunci o importantă componentă a hranei zilnice. 

În medicina naturii, mărul a ocupat dintotdeauna un loc aparte. Chiar dacă cel 

mai adesea este considerat doar un simplu aliment, el are proprietăți remarcate 

încă din timpuri străvechi. Mărul își merită pe deplin denumirea de copac al 

vieții, căruia omul modern trebuie să-i acorde mai multă atenție. 
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CULORI ȘI VITAMINE 

 

Prof. Miron Lăcrămioara  

Liceul Tehnologic Cogealac, județul Constanța 

 

Roșu sau verde – ce culoare este mai sănătoasă? Ouăle albe sau cele maro, pâine închisă sau 

deschisă la culoare, ardei roșii sau verzi? Este culoarea alimentelor doar o chestiune de gust sau este 

ceva mai mult?         

 

Galben tare, roșu țipător și verde crud: trei culori care atrag atenția asupra ardeilor din orice 

raft! Totuși, nu doar optica trebuie să fie decisivă. Ardeii roșii au mai multe vitamine decât cei galbeni 

sau verzi! Explicația este una simplă și cât se poate de logică: legumele roșii se recoltează atunci când 

sunt coapte, astfel pot forma până in ultimul moment substanțe nutritive, care ne fac bine.  
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 Oul: alb sau maro? Pe lângă vitaminele D, K și B12 acest produs conține proteine foarte 

importante, care sunt exploatate de către organism în proporție de 100%. Chiar dacă majoritatea 

persoanelor preferă ouăle cu coaja mai închisă la culoare, aceasta nu joacă absolut niciun rol în ceea ce 

privește calitatea conținutului. Culoarea este condiționată din punct de vedere genetic, diferind de la 

caz la caz.  

 

 Mărul: verde sau roșu? Merele reprezintă unul dintre cele mai iubite fructe și mica gustare 

dintre mese. Diferența între mere nu constă numai în culoare, ci și în cantitatea de vitamine. Spre 

exemplu, merele roșii sunt cu mult înaintea celor verzi în privința vitaminei C.  

Cunoștem proprietățile curative ale multor fructe și legume și asemănarea dintre forma lor și 

organele cărora le sunt benefice este uimitoare. Făcând parte din dieta noastră zilnică, acestea ne feresc 

de afecțiuni grave și ne ajută să luptăm sănătos împotriva stresului cotidian de care, oricât am dori, nu 

putem scăpa. 

VERDE (pentru o sănătate de fier) - legumele de culoare verde au o mare concentrație de 

substanțe fitochimice 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 osătura și dinții. 

Fructele și legumele de culoare verde: 

-avocado, mere verzi, struguri verzi, kiwi, lămâi verzi; 

- varza de Brussels, castraveți, andive, verdețuri stufoase (spanac, salata verde etc.), praz, ceapă verde. 

ROȘU (pentru sănătate și vitalitate) - fructele și legumele de culoare roșie sunt bogate în 

licopene și antocianină, substanțe fitochimice care au influențe benefice asupra organismului tău. Este 

recomandată includerea în dietă a fructelor și legumelor de culoare roșie pentru că ajută la: 

 Menținerea unei inimi sănătoase; 

 Îmbunătățește memoria; 
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 Reducerea riscului de cancer; 

 Influențează benefic tractul urinar. 

Fructele și legumele de culoare roșie: mere roșii, portocale roșii, cireșe, struguri roșii, zmeură, 

căpșune, pepene roșu, sfeclă roșie, ardei roșu, ridichi, ceapă roșie. 

GALBEN și PORTOCALIU (antioxidanți foarte puternici) - fructele și legumele galbene/ 

portocalii au o mare concentrație de substanțe antioxidante precum vitamina C, carotenoid. Este 

recomandată includerea în dietă a fructelor și legumelor de culoare galbenă / portocalie pentru că ajută 

la: 

 Întărirea sistemului imunitar; 

 Asigurarea unui aspect sănătos al corpului; 

 Menținerea unei inimi sănătoase. 

Dacă ar fi să analizăm forma multor fructe sau legume cu proprietăți curative, ne-am da seama cu 

ușurință că acestea seamănă foarte bine cu organele pentru care s-au dovedit a fi benefice.  

Un morcov tăiat rondele seamănă cu ochiul uman. Dacă vă uitați cu atenție puteți observa o 

asemănare colosală între această legumă și ochiul nostru. Pupila, irisul și liniile radiale sunt redate de 

natură structura morcovului în detalii fine. Știința a demonstrat că morcovii contribuie semnificativ la 

mărirea fluxului sangvin și îmbunătățirea vederii. 

Roșia, tăiată la fel ca morcovul, are patru camere și culoarea putem să o intuim după numele pe 

care îl are. Inima este roșie și la fel ca leguma de care vorbim are patru camere. Cercetările 

specialiștilor ne arată că aceasta este într-adevăr sănătoasă pentru inimă și sânge. 

Strugurii au și ei forma unei inimi. Fiecare bobiță susținută de ciorchine arată ca o celulă din sânge 

și, la fel ca roșia, știința ne spune că și ei sunt benefici pentru inimă, având proprietăți revitalizante și 

pentru sânge. 

Nuca arată ca un creier în miniatură, cu emisfera dreaptă și cea stângă, creierul mare deasupra și 

cerebelul în interior. Chiar și cutele sau încrețiturile miezului seamănă cu cortexul. La fel ca în celelalte 

cazuri, știm de la cercetători că nucile ajută la dezvoltarea transmițătorilor neuronali, aceștia ajutând la 

o bună funcționare a creierului. 

Fasolea ajută la îmbunătățirea funcțiilor rinichilor, iar  boabele seamănă foarte bine cu forma 

rinichilor. 

Țelina, rubarba și multe alte plante asemănătoare cu acestea au un aspect identic cu cel al oaselor. 

Alimentele din această categorie au proprietatea de a întări sistemul osos. 
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UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 
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Prof. Ungureanu Monica, Şcoala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu”, Sector 5, Bucureşti 

                                                                                                        

          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. 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. 

         Pe vremea strămoşilor noştri – dacii, speranţa de viaţă nu depăşea 30 de ani. De-a lungul 

secolelor, aceasta a crescut progresiv, ajungând în jurul vârstei de 70 de ani, prin anul 1990.  

http://www.google.ro/images
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=alimente%20sanatoase
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         Cu toţii ne dorim să contăm pe o anumită calitate a vieţii, fără să ne degradăm în boală şi 

suferinţă. Dintotdeauna şi pretutindeni în lumea asta omul a luptat pentru propria lui sănătate, fiindcă 

aceasta reprezintă viaţa însăşi. Principala lege care stă la baza calităţii vieţii este alimentaţia. Pr in 

hrană obţinem, înainte de toate, energia principală, primară, care ne permite să ne mişcăm, să creştem, 

care ne vindecă. 

          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. Eforturile permanente ale omului 

de a-şi uşura munca au condus în epoca modernă la o reducere drastică a nivelului de activitate fizică, 

care nu poate fi compensat de efectuarea ocazională sau la sfârşit de săptămână a unui sport sau a unui 

program de activitate fizică. Întrucât diminuarea efortului fizic nu este asociată cu o scădere 

proporţională a aportului alimentar, câştigul ponderal constituie consecinţa acestui dublu dezechilibru. 

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 pâine, 

cartofi şi paste, de exemplu. S-a dovedit o legătură directă între zahăr şi bolile cardiace sau diverse 

forme de cancer. 
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            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. Alimentele pe care le 

consumăm conţin diverse substanţe nutritive, fiecare îndeplinind o anumită funcţie în organism. Unele 

construiesc şi repară ţesuturi – care sunt componentele organismelor noastre, cum ar fi oasele, muşchii, 

pielea, părul, dinţii şi unghiile. Altele furnizează energie sau elimină toxinele care, dacă nu ar fi 

eliminate, ar fi un pericol pentru organism. Deci, e important să consumăm o varietate de alimente care 

împreună să conţină cantitatea potrivită din fiecare substanţă nutritivă. Dacă un aliment este consumat 

în exces, iar altul nu este consumat îndeajuns, unele funcţii ale corpului vor fi afectate, reflectându-se 

în starea generală a sănătăţii. Problema în stabilirea alimentaţiei echilibrate, este că, deşi se poate fixa 

un model de bază, acesta trebuie întotdeauna să fie adaptat nevoilor fiecărui individ în parte. Vârsta, 

modul de viaţă, chiar şi clima pot influenţa echilibrul de substanţe nutritive necesare fiecărei persoane 

în orice moment. Foarte important, însă, este să consumăm întotdeauna alimente bune, bogate în 

substanţe nutritive, pentru a rămâne sănătoşi, mai ales în timpul adolescenţei, când organismul este în 

curs de creştere şi dezvoltare. 

    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, 

o dată 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! 

              

 Bibliografie: 

*** - Viaţă  + sănătate – revistă lunară de sănătate, educaţie şi familie 
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MÂNCAŢI ORICE, DAR CU MĂSURĂ! 

Prof. Nae Florentina Laura 

Liceul „Voievodul Mircea” Târgoviște, județul Dâmbovița  

 

               A mânca sănătos nu înseamnă că trebuie să renunţi la felurile preferate de mâncare sau să le 

înlocuieşti cu altele, despre care nici nu ai auzit şi care trebuie gătite după metode complicate. Felurile 

tale preferate pot fi gătite pentru a fi nu numai gustoase, dar şi mai sănătoase. Important este să cunoşti 

principiile unei alimentaţii sănătoase.  

               Se spune că dacă vrei o alimentaţie sănătoasă trebuie să te hrăneşti aşa cum o făceau bunicile 

noastre. Problema este că ele nu erau nevoite să aleagă între sutele de produse, aşa cum ni se întâmplă 

nouă, azi. Ceea ce trebuie ştiut este că regulile unei alimentaţii sănătoase sunt simple, iar primul pas 

este evitarea celor mai frecvente greşeli de nutriţie. 

               Sfaturi utile pentru planificarea unei diete sănătoase  

              Mâncatul sănătos nu are la bază filozofii stricte de nutriţie, înfometarea sau evitarea 

mâncărurilor pe care le iubeşti. Mai degrabă este vorba despre bunăstare, energizare, stabilizarea stării 

de spirit şi menţinerea unui corp sănătos - toate acestea se pot acumula învăţând câteva elemente de 

bază despre nutriţie şi folosindu-le într-o manieră adecvată organismului tău.  

Pentru a te pregăti pentru succes, stabileşte-ţi câteva etape uşoare şi nu fă o schimbare drastică. 

Dacă aplici gradat şi cu determinare această reţetă, îţi vei formă un stil de viaţă sănătos mai repede 

decât crezi.  

              Simplifică. În loc să te concentrezi excesiv pe număratul caloriilor şi măsuratul porţiilor, mai 

bine alege-ţi mesele după culoare (legumele şi fructele au valoarea nutritivă cea mai ridicată), după 

varietate şi după prospeţime.  

              Axează-te pe găsirea alimentelor care îţi plac şi pe reţete uşoare care au în componență 

ingrediente fresh. Începe uşor şi încearcă să îţi schimbi obiceiurile alimentare în timp. Schimbările 

radicale, peste noapte, te fac de obicei să încalci sau să renunţi la dieta ta. Fă paşi mici, precum 

alegerea unei salate (cu multe tipuri de legume) o dată pe zi sau foloseşte uleiul de măsline în locul 

untului atunci când găteşti.  

De îndată ce micile schimbări intră în rutina ta zilnică, poţi introduce  

mai multe ingrediente sănătoase. Fiecare schimbare făcută spre  

îmbunătăţirea dietei contează. Nu există o dietă perfectă şi nu trebuie  

să renunţi la toate lucrurile care îţi plac. Obiectivul tău pe termen lung 
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este să te simţi bine, să ai mai multă energie şi să minimalizezi riscurile  

bolilor.  

             Nu lăsa micile greşeli să te îndepărteze de planul tău şi nu  

uita că fiecare alegere corectă contează! Gândeşte-te la necesitatea apei şi a exerciţiilor sportive ca 

elemente componente ale stilului tău de viaţă.  

             Apa. Apa ajută la eliminarea toxinelor din corp, cu toate acestea, multe persoane sunt 

permanent deshidratate - cauzând oboseală, dureri de cap şi lipsă de energie. De multe ori setea este 

percepută ca senzaţie de foame, prin urmare hidratarea ajută în alegerea unor alimente sănătoase.  

            Exerciţiile sportive. Găseşte exerciţiile care îţi plac şi dezvoltă o rutină zilnică, la fel cum ai 

face şi cu ingredientele din dieta ta. Beneficiile unei rutine sportive sunt nenumărate, iar unul dintre 

efecte va fi motivarea ta de a mânca sănătos pe termen lung. 

Cumpătarea este cheia. De multe ori oamenii cred că alimentaţia sănătoasă înseamnă “totul 

sau nimic”, însă elementul cheie pentru un stil de viaţă sănătos este moderaţia.  

Dar ce este de fapt moderaţia? Cât este suficient? Răspunsul la aceste întrebări depinde de 

ține şi de rutina ta zilnică. Scopul este să dezvolţi un echilibru pe care să îl respecţi mereu, nu pe un 

segment de timp limitat, sau până atingi greutatea dorită.  

În pofida multor diete “vedetă”, dieta cea mai sănătoasă este una care combină carbohidraţii, 

proteinele, grăsimile, fibrele, vitaminele şi mineralele necesare pentru un corp sănătos. La fel de eronat 

este mitul prin care moderaţia înseamnă săritul peste mese. Mai exact să mâncăm mai puţine alimente 

nesănătoase (ex. zahărul procesat sau grăsimi săturate) şi mai multe dintre cele benefice (fructele şi 

legumele proaspete). 

             Încearcă să nu te gândeşti la unele alimente ca fiind interzise. Când elimini unele ingrediente 

sau grupe de alimente, este firesc să pofteşti mai mult la ele, prin urmare dacă cedezi tentaţiei te 

învinovăţeşti nespus. Atunci când pofteşti la dulciuri, alimente sărate sau nesănătoase, este mult mai 

bine să începi prin a reduce porţiile zilnice. Cu timpul te vei gândi la ele mai degrabă ca mici capricii, 

pe care ţi le permiţi ocazional.  

             În ultima vreme este un trend ca în restaurante să se servească porţii mari, dar mereu ai ca 

alternative să comanzi un aperitiv în locul unui fel principal, să împarţi porţia cu un prieten, sau să iei 

la pachet ce nu poţi mânca. Acasă, încearcă să serveşti mâncarea pe farfurii mai mici. Dacă nu te simţi 

sătul, încearcă să completezi masa cu salate sau fructe proaspete. 

Nu este vorba numai despre ce mănânci, ci şi despre cum mănânci! Mâncatul sănătos nu 

ţine întotdeauna de mâncarea din farfurie, ci şi despre cum percepi mâncarea. Obiceiurile alimentare se 

pot educa şi este important să ne gândim la mâncare ca hrană, nu ca ceva de înfulecat în grabă.  
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          Mănâncă împreună cu cei dragi ori de câte ori ai ocazia. Masa luată împreună cu ei are 

numeroase beneficii, atât sociale, cât şi emoţionale - în special în cazul copiilor - îţi permite să fii 

pentru ei un model de urmat în sensul unei alimentaţii sănătoase. Mâncatul în faţa televizorului sau a 

computer-ului duce la a mânca iraţional, mai mult decât este necesar.  

         Savurează mâncarea şi apreciază timpul alocat meselor, fă asta cu plăcere! Ascultă-ţi întotdeauna 

corpul. În timpul mesei încearcă să te opreşti înainte de a simţi senzaţia de saţietate. Este nevoie de 

câteva minute pentru creierul tău de a spune corpului că a primit suficientă hrană, deci mănâncă încet.  

           Mănâncă un mic dejun consistent şi porţii mai mici în timpul zilei. Micul dejun îţi poate da 

energie pentru toată ziua şi îţi ajută metabolismul pentru o procesare mai bună a meselor ulterioare.  

Încearcă să eviţi a mânca seara. Alege să iei masa de seară mai devreme, astfel încât să ai o perioadă de 

14-16 ore între cină şi următorul mic dejun. Ultimele studii arată că acest mic truc - mâncatul în 

perioada activă a zilei - te ajută în reglarea greutăţii. Snackurile sunt de cele mai multe ori bogate în 

grăsimi săturate şi zaharuri, de aceea se recomandă a fi evitate. 

 

Învaţă să-ţi echilibrezi viaţa 

  

      Cheia unei mai bune stări de sănătate constă în aflarea diferenţei dintre nutrienţii sănătoşi şi cei 

nesănătoşi. Făcând doar câteva schimbări uşoare în alegerea alimentelor, vei reuşi să aduci o imensă 

îmbunătăţire stării de sănătate, a nivelului energetic şi îţi vei prelungi viaţa. 

       Proteinele sănătoase asigură organismului nostru aminoacizii de care acesta are nevoie pentru a 

construi şi a reface masa musculară, pielea, părul şi unghiile şi au un conţinut scăzut de grăsimi 

saturate, colesterol şi substanţe chimice. Cele mai bune surse sunt: somonul, fasolea, legumele, 

produsele din soia, seminţele (de floarea soarelui şi dovleac), alunele, migdalele, nucile şi untul de 
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arahide.  

       Proteinele nesănătoase sunt pline de grăsimi saturate, colesterol, hormoni sau antibiotice - cum ar 

fi carnea de vită, de miel, şuncă, salamul şi cremwurștii. În timp ce furnizează organismului 

aminoacizi, aceste alimente îngroaşă arterele şi compromit buna funcţionare a sistemului imunitar.  

      Grăsimile sănătoase sunt grăsimi nesaturate (mono şi poly) şi acizii graşi omega 3 şi omega 6. 

Cele mai bune surse ale acestor grăsimi sunt: uleiul de măsline extravirgin, nucile şi seminţele de in. 

Acestea ajută organismul să absoarbă micronutrienții antioxidanţi cum ar fi vitaminele A, E, D şi K şi 

licopenul.  

      Grăsimile nesănătoase sunt grăsimi săturate cum ar fi: untul şi margarina. Aceste grăsimi 

contribuie la apariţia afecţiunilor inimii, infarcturilor, nivelului crescut de colesterol şi a nivelui de 

trigliceride, hipertensiunii şi obezităţii. 

      Carbohidraţii sănătoşi sunt bogaţi în fibre şi sunt consideraţi carbohidraţi complecşi. Cele mai 

bune surse includ: ovăz, orezul brun, cerealele integrale, broccoli, dovlecel, legumele cu frunze verzi, 

cartofii, fasolea şi toate fructele. Acestea ajută la scăderea colesterolului, ajută digestia, reglează nivelul 

de zahăr din sânge şi a nivelului de insulină şi reduc consumul de calorii.  

       Carbohidraţii nesănătoşi sunt bogaţi în zahăr şi se numesc carbohidraţi simpli. Aceștia cresc 

nivelul zahărului în sânge şi al insulinei şi ajută la absorbţia caloriilor. 

Consumul alimentelor bogate în nutrienţi, antioxidanţi şi fibre ajută organismul să 

funcţioneze la nivel optim, produce o stare generală de bine şi îmbunătăţeşte digestia. 

Şi pentru că fiecare porţie de mâncare contează, ar trebui să alegem cu mai multă atenţie şi 

maturitate alimentele pe care le consumăm. 
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LEGILE UNEI ALIMENTAŢII CORECTE 

 

Prof. Nicolescu Victoriţa 

Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” Piteşti, județul Argeş 

 

“Hrana joacă un rol însemnat în viața noastră de toate zilele, iar gradul sănătății omului este 

în raport direct cu felul său de hrănire”, spunea F. Grunfeld.  

 Atunci când alimentația este corectă și diversificată, organismul funcționează la capacitățile sale 

normale. Ca să ne putem bucura de viață și de sănătate, trebuie să învățăm să ne hrănim în mod rațional 

și natural. A te hrăni bine nu este sinonim cu o cantitate mare, ci înseamnă hrană de calitate, în cantități 

moderate și ingerată în mod corespunzător.  

 Mesele copioase cu cărnuri, slănine, afumături, mezeluri, conserve, alcooluri tari, cafele şi 

tutun dau multă satisfacţie pentru moment, dar, după vârsta de 40-50 de ani, dereglează ritmul digestiei 

şi favorizează apariţia obezităţii, cu consecinţe grave asupra activităţii inimii. De asemenea, consumul 

în exces de dulciuri concentrate solicită prea mult pancreasul şi duc, uneori, la diabet zaharat. 

Alimentaţia trebuie să fie normocalorică, adică să conţină numai atâtea calorii cât sunt necesare 

organismului, în funcţie de ritmul de consum pentru fiecare vârstă, de efortul fizic şi intelectual depus. 

S-a demonstrat că persoanele care au un aport caloric mai redus şi un consum minim de grăsimi sunt 

mai puţin expuse la îmbolnăviri de cancere şi de afecţiuni cardiovasculare. Stilul de alimentaţie în 

grabă, cu produse fast-food, încărcate cu grăsimi, cărnuri şi zaharuri, predispune la dependenţă, prin 

declanşarea în creier a unor reacţii care conduc la supraalimentaţie, urmată de celulită şi obezitate. 

Este foarte dăunătoare hrana consumată în exces, peste potenţialul de prelucrare a aparatului 

digestiv, care devine supraîncărcat şi suprasolicitat. La persoanele gurmande se deschide uşor calea 

spre îngroşarea vaselor sanguine, cu flebite, tromboze şi ateroscleroză, ca factori principali ai 
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îmbătrânirii precoce, creşterea colesterolului depus în interiorul arterelor, formarea de cheaguri de 

sânge, irigarea defectuoasă a creierului şi o suprasolicitare a inimii, aflată într-o continuă oboseală. 

Deprinderea de a consuma mai multă hrană decât este necesar rezultă dintr-o educaţie familială 

defectuoasă, considerându-se normală alimentaţia fără restricţie. Adoptarea unui regim alimentar 

natural asigură o hrană completă pentru menţinerea energiei organismului, fără să ducă la anemierea  

trupului şi a minţii.  

În alimentaţia raţională, cu o hrană sănătoasă, se recomandă cât mai multe legume nefierte, salate 

uşor asimilabile cu morcov (care previne îmbătrânirea tenului şi apariţia ridurilor), salată verde, spanac, 

ţelină, ridichi, varză, conopidă, mărar, pătrunjel, fasole păstăi, mazăre, soia, tomate, castraveţi, ceapă, 

usturoi, praz, ardei, asmăţui, ciuperci. Printre fructele cu mare eficacitate în păstrarea tinereţii 

ţesuturilor un loc aparte revine merelor, consumate în stare crudă, coapte, compot, sucuri sau siropuri. 

Fructele, legumele şi zarzavaturile proaspete au o contribuţie însemnată în creşterea capacităţii de 

apărare a organismului. În cazul unei alimentaţii deficitare în vitamine, scade activitatea fagocitară a 

leucocitelor, precum şi producerea de anticorpi, organismul fiind uşor supus agresiunilor maladive, cu 

o evoluţie severă. 

Alcoolurile tari şi tutunul, consumate în mod constant şi în cantităţi mari, afectează întreg 

organismul, provocând tulburări cardiovasculare, renale, musculare şi în special hepatice. Se produc 

tulburări complexe, cu scăderea capacităţii fizice şi intelectuale şi scăderea duratei de viaţă. La femei, 

abuzul de alcool duce la îmbătrânirea prematură a tenului, ce devine ofilit, ridat, zbârcit. Alcoolurile 

tari dăunează asupra sistemului nervos, distrug trupul, memoria şi creierul. Tutunul, prin substanţele 

toxice pe care le conţine, produce o îmbătrânire precoce, fumatul fiind considerat una dintre cele mai 

periculoase toxicomanii prin caracterul său de masă. Dacă fumatul începe din perioada de creştere, 

produce o scădere în dezvoltarea corpului. 

Băuturile răcoritoare sintetice, cu mult zahăr şi aditivi sintetici, (E-uri) şi înlocuirea lor cu sucuri 

naturale, preparate în casă, eventual fără zahăr. Cu mare efect se recomandă ca dimineaţa şi seara să se 

consume o limonadă cu multă lămâie şi cu 1-2 linguriţe de miere. Cafeaua poate fi înlocuită cu ceai 

verde sau alte băuturi naturiste energizante. 

Respectarea regulilor unei alimentaţii corecte ar asigura o întinerire cu 10-15 ani, mărind 

potenţialul energetic, vitalitatea, păstrarea memoriei şi rezistenţa la boli.  

 Regula cantităţii 

Cantitatea de alimente care se consumă zilnic trebuie să fie suficientă pentru a acoperi necesităţile 

organismului, în ceea ce priveşte energia, substanţele necesare pentru creşterea şi menţinerea ţesuturilor 

şi organelor noastre.  O alimentaţie  îndestulătoare se manifestă atunci când individul realizează corect 
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următoarele funcţiuni: creştere, reproducere, muncă, activitate mentală, păstrarea greutăţii la vârsta 

adultă. 

 Regula calităţii 

 Regimul alimentar trebuie să fie complet şi variat în compoziţia sa, astfel încât să ofere organismului 

toate substanţele necesare: hidraţii de carbon (glucide), grasimi (lipide), proteine (protide), vitamine,  

minerale, apa şi fibra vegetală. 

 Regula  echilibrului  

Cantitatea diverselor substanţe care furnizează energia şi care se integrează în alimente (hidraţi de 

carbon, grăsimi şi proteine), trebuie să păstreze între ele o proporţie corectă. 

 Hidraţii de carbon trebuie să aducă între 55% până la 75% din  totalul de calorii.  

 Grăsimile nu trebuie să depăşească 30% din caloriile totale ingerate şi cea mai mare parte din ele 

trebuie să fie de origine vegetală.  

 Proteinele trebuie să aducă între 10% şi 15% din totalul caloriilor necesare.  

 Regula  adecvării 

      Alegerea, prepararea şi cantitatea alimentelor, toate trebuie să fie adecvate greutăţii vârstei, stării 

fiziologice  şi genului de muncă sau activitate.  

Sănătatea se întreține printr-o serie de comportamente, denumite comportamente sănătoase. 

Formarea și dezvoltarea acestor comportamente alimentare sănătoase sunt buni predictori ai stării de 

bine fizice și psihice. În plus, exercițiul fizic, realizat constant, este un comportament sănătos, care are 

rol protector pentru starea de sănătate prin beneficiile sale asupra organismului. 
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OUR HEALTH IS OUR WEALTH 

Prof. Pescaru Anca Raluca                                                                                                    

Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, județul Alba 

 

Talking about healthy or unhealthy food, what is good or bad for our body has become a crucial 

issue. So, many people nowadays think twice before buying food in the supermarket and choose 

products with healthier ingredients, others decide to take a balanced diet or become vegetarians 

overnight. Nevertheless, our preoccupation with tasty but unhealthy meals as well as our increasingly 

inactive or sedentary lifestyles have taken a toll on our health and, as a result, we have a growing 

generation of couch potatoes. 

Our exotic cuisines are enough to increase anyone's appetite. Our choice of food almost always 

includes food that appeal to the taste buds regardless of whether they have nutritional value or 

otherwise. So, we gorge ourselves on food that has a high oil content such as fried chicken and French 

fries. To make matters worse, many of us have a sweet tooth. When calorie intake exceeds output, the 

inevitable is bound to occur, obesity and an inactive lifestyle. Then, what is the solution? Although, the 

need to exercise becomes a bitter pill to swallow, health experts prescribe exercise as a prerequisite for 

a long, healthy life and it has been widely recognized that a person who exercises regularly has good 

health and more vitality compared to someone who does not exercise. 

Physical exercise not only stimulates and develops muscles, it has a host of other benefits. 

Regular exercise can prevent obesity. When we exercise, our bodies burn up all the extra calories 

which would otherwise be converted into fat and lead to unwanted bulges. Being overweight also 

carries with it a number of other health problems so, exercising not only keeps us trim, it also keeps 

away weight-related problems. 

Exercise improves blood circulation which, in turn, provides constant nourishment to the 

millions of cells in our body. When physical exertion takes place, the rate of breathing increases. Thus, 

the capacity of blood to carry oxygen is increased. At the same time, it helps the body to get rid of 

harmful carbon dioxide. 

Vigorous exercise also eliminates modern-day stress. The number of people suffering from 

insomnia is on the rise. The increasing pressure and nagging worries of work and study often keep us 

awake at night. For many of us, the dawn of a new day brings no cheer. Exercise can be instrumental in 

helping a person obtain a more relaxed sleep. A tired person will be refreshed and high-spirited after a 
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good night's sleep. A few hours of exercise will help in getting sound sleep and is the perfect, soothing 

balm for a tired body and a restless mind.  

On the other hand, in a century when time flies and we are always behind the schedule, saving 

time is essential. If we go to gym we may think we waste a lot of time, it is a monotonous chore, or we 

simply don’t have the motivational will to obey  some prescribed exercises, then we have to find 

another solution to fit us. We can walk to our work, or we can dedicate our spare time to long, pleasant 

walks in the forest near our town, or in parks where the fresh air fills our lungs and make us feel better. 

We can go there alone, or take a friend or a member of our family with us to share all the benefits of a 

long walk in the woods. If we have more time, during our vacations, for instance, we can go to the 

mountains, where we can ride bikes in summer or ski in winter, sports that keep our body in a good 

shape and relax us, as well.  

Keeping fit also requires changes in other aspects of our lifestyles. Smoking and drinking 

alcohol can have a disastrous effect on our health. Smoking increases the risks of developing certain 

types of cancers while heavy drinking can lead to liver damage. A chain-smoker and a heavy drinker 

cannot hope to live a long, disease-free life. Habitual smokers and drinkers not only have to fork out 

large amounts of money for cigarettes and alcohol, but also for higher medical bills.  

People who desire to lose weight consider that the most approachable solution is to start a diet, 

but diets mean having restrictive eating habits which may involve eating less and, in many cases, 

unhealthy food. And an unhealthy way of eating lead to health problems, especially digestive disorders. 

Firstly, if taken seriously and with the advice of a professional, diets can be transformed into a healthy 

way of life. They can help us improve our health and also keep fit, as unhealthy eating habits can be 

really harmful. Moreover, diets can teach our body to have regular eating and, in the long run, we will 

lose weight regularly and not all of the sudden, which is not exactly the best way to do it. We all expect 

to see the results overnight, and this can be disastrous for our body. That is why nutritionists 

recommend diets whose results are visible in time.  

Nowadays, more and more people think that meat and animal products are extremely harmful 

for our health and they have been associated with unhealthy eating habits. That is why, being a 

vegetarian is usually associated with being a healthy person. The fact is true up to a point because 

indeed vegetables and fruit are healthy products which do not contain fat and, therefore, do not threat 

our blood circulation or endanger our weight. They contain fibers, minerals and vitamins, which are 

important for the condition of our body. Nevertheless, there are some weak points with a view to being 

a vegetarian because as vegetables and fruit contain vitamins, the same way meat contains proteins and 

each component of the food that we eat has its role in our organism.  
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All things being considered, I believe that it is the duty of every individual to value Life as a  

precious gift from God. It is our responsibility to preserve our healthy lifestyle, set our priorities and 

not to become victims of our ignorance and our careless habits.                                                                                     
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STILUL MEU DE VIAŢĂ 

 

Prof. Pestrițu Angela  

Școala Gimnazială Nr.1 Poienarii de Muscel, judetul Argeș  

 

"Ceea ce nu mă omoară, mă face mai puternică!"                                                                                  

Stilul de viaţă presupune cultura, să apreciezi o muzică bună, dansul, arta. Este gustul pentru 

rafinat, unic, frumos. O viaţă trăită cu stil nu înseamnă cantitate; înseamnă atitudine, acţiune, idee, 

descoperire, bucuria de a trăi, dragoste, prietenie, dorinţa de a deveni o persoană de profundă valoare. 

Ce înseamnă bogăţia fără caracter, industria fără artă, cantitatea fără calitate şi posesiunile fără bucurie? 

Deşi am un stil de viaţă liniştit, nimic care să depăşească graniţele normalului, nicio zi din viaţa 

mea nu seamănă cu celelalte! Fiecare zi este o nouă provocare! 

  Sunt unul dintre mulţii oameni crescuţi într-o familie normală cu sau fără greutăţi, cu aspiraţii 

înalte şi ţeluri greu de atins şi totuşi zâmbesc larg pentru că-mi permit să spun că sunt fericită cu stilul 

de viaţă pe care l-am avut încă din copilarie! Nu sunt o fire uşoară, sunt liberă în exprimare şi deseori 

de neînţeles, dar mereu găsesc umărul pe care am nevoie să plâng… acasă.  

Stilul de viaţă al meu e prea influenţat de cotidian, e strâns legat de perioadele de cumpănă ale 

fiecărui om, se-ntâmplă mereu să trăim altfel de la o clipă la alta fără să ne dăm seama. Personal, sunt 

împlinită, mă bucur de viaţă pentru că am cu cine: cu prietenii care fac parte din acest stil de viaţă, 

controversat sau nu. Mă bucur de dascălii şi oamenii care-mi călăuzesc paşii şi pe care îi admir în 
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tăcere, mă emoţionez şi tresar la orice răsărit sau apus de soare, savurez mirosul cafelei de dimineaţă şi 

ţip când este cazul, îmi impun punctul de vedere cu riscul de a mă lăsa dusă de val. Pe parcurs am 

descoperit că viaţa este o poveste cu zâne care îşi pierd puterile magice atunci când creştem mari şi 

dacă vreau magie trebuie să descopăr singură licoarea magică a vieţii şi astfel, de-a lungul timpului, ca 

orice om, mi-am creat "stilul": stilul vestimentar, stilul de muzică, stilul de a scrie etc. 

Cine a zis că numai Făt-Frumos putea să călătorească pe calul său ca vântul şi ca gândul? Eu călătoresc 

mereu pe calul meu "existenţa" şi o fac mai plăcută sau nu, după caz, şi ştiu că viaţa mea decurge între 

noapte şi zi şi devin activă la limita dintre cele două.  

Se întâmplă adesea să visez eternitatea în durata unei clipe şi asta pentru că nu mereu vreau să 

dau piept realităţii, e modul cel mai subtil pe care l-am găsit probabil să nu cad în prăpastia unei vieţi 

banale.  

Încă locuiesc în casa părintească unde am mers, am plâns, am rostit pentru prima dată primele 

cuvinte şi unde-mi regăsesc liniştea când o pierd.  

Provin dintr-o familie de mijloc care nu mi-a oferit cea mai aspră educaţie, ci mai degrabă 

seninătatea şi strictul necesar. Nu mă plâng, nu m-am plâns niciodată şi nu o voi face. De ce să mint, 

visez palate de cleştar şi baluri regale, dar mă trezesc la timp, astfel încât să-mi dau seama că mă pot 

bucura de ce este al meu!  

Dacă aş putea schimba ceva la stilul de viaţă în care trăiesc, nu aş face-o, pentru că viaţa este 

mai mult decât o carte deschisă pe care o poţi alege cu grijă din bibliotecă şi care adesea îţi oferă un 

final fericit, numai dacă ştii totuşi să citeşti printre rânduri.  

Material, nu-mi doresc decât atât cât orice om visează, o carieră de succes, un viitor în 

domeniul preferat, fizică şi chimie, şi puterea de a da tot ce e mai bun ca să mă pot bucura apoi şi de 

cele mai mici amănunte din viaţă, putere financiară şi un pic mai mult decât un trai decent pentru a mă  

adapta la orice situaţie din viaţa mea!  

Momentan, pentru mine, planuri de viitor sunt multe şi ştiu că viitorul se află de fapt în mâinile 

mele. Tocmai din acest motiv, pentru viitor îmi doresc doar libertate de alegere, motivaţie, ambiţie şi în 

special timp pentru a realiza tot ce mi-am propus. Deschiderile oferite de transformările produse în 

societatea românească de după 1989 în procesul instructiv mi-au permis să iniţiez o serie de activităţi 

educaţionale ce depăşesc cu mult graniţele orelor de curs, având convingerea că numai printr-o 

deschidere largă spre cunoaştere ne putem păstra şi conserva valorile, ne putem înţelege mai bine, ne 

putem numi „oameni ai planetei” şi mai ales ne putem cunoaşte şi ne putem îndeplini visurile şi 

aspiraţiile.  
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Toate aceste convingeri le putem transmite copiilor, oamenilor, ajutându-i să înainteze, 

folosindu-ne de experienţa profesională, actul pedagogic, de creativitate şi chiar de îndrăzneală uneori 

temerară.  

Alături de şcoală care asigură maxima comunicare între generaţii, familia şi comunitatea au o 

deosebită valoare în formarea personalităţii copilului.  

Fiecare om vine pe lume cu o anumită zestre nativă, apoi graţie climatului afectiv din familie, 

copilul cunoaşte lumea din jur printr-un permanent dialog cu cei mari, învaţă şi poate să iubească, 

comunică, se ghidează după anumite modele, imită diferite acţiuni până îşi formează propriile valori, 

propriile principii despre lume, despre viaţă.  

Lecţiile cu accentuat caracter practic, care obligă la observaţie, la intervenţie personală, dar şi la 

cooperare, plac şi descătuşează energiile mintale şi sufleteşti. Limbile se dezleagă cu uşurinţă şi 

bucuriile reuşitelor vor fi evidente.  

Întrebaţi la o oră de activitate educativă/dirigenţie: „Ce vreţi să deveniţi?” veţi primi răspunsuri 

ca: învăţător, primar, popă, doctor, poliţist, dar şi domnişoară, mamă etc. Una este să le vorbeşti despre 

cele mai importante funcţii în comunitate (primar, popă, poliţist etc.) şi alta este să vorbească ei însuşi 

cu oamenii care reprezintă aceste funcţii. Degeaba povestiţi despre obiceiuri şi tradiţii elevilor 

dumneavoastră dacă nu luaţi parte împreună cu ei şi oamenii din comunitatea locală la şezători, clăci 

(scărmânatul lânii, depănuşatul porumbului etc.), la slujbele de la biserică, nu realizaţi împreună cu 

comunitatea locală un muzeu al satului unde să se păstreze aceste lucruri care ţin viu trecutul. Veţi 

vedea ce mult se mândresc şi nu vor mai conteni povestind despre ce-au realizat. 

Îi învăţaţi pe copii să nu fure, să nu lovească, să nu mintă, dar nu i-aţi dus niciodată la o secţie de 

poliţie să concretizeze consecinţele actelor negative. Le spuneţi cum să-şi păstreze sănătatea, dar nu le-

aţi arătat cum arată un spital, ce dureros este să fii bolnav. O să constataţi nu numai respectarea 

regulilor de igienă pentru a nu se îmbolnăvi, dar şi dorinţa de a deveni omul care salvează vieţi – 

doctorul. 

Rolul părinţilor ca experţi ar trebui recunoscut şi utilizat. Comunitatea poate reprezenta o 

legătură foarte importantă în acordarea sprijinului între şcoală şi familie. Resursele pot fi utilizate mult 

mai eficient în cadrul unei cooperări bazate pe încredere. Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, 

familie şi comunitate, în vederea integrării copiilor cu nevoi speciale sunt: 

• informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării, educaţiei chiar şi 

pentru copiii ce au abandonat şcoala; sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii 

implicării în transformarea şcolii într-o şcoală integrativă; 
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• schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale; dezvoltarea unei 

reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de integrare (ex.: poliţia, serviciile 

sociale, spitale, etc.); 

• implicarea părinţilor copiilor din clasă, în vederea reacţionării mai rapide la probleme şi acordarea 

sprijinului suplimentar copiilor cu nevoi speciale; implicarea comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu 

nevoi speciale; 

• elaborarea programelor şcolare de informare şi pregătire a comunităţii locale pentru educaţia 

incluzivă, prin aceasta înţelegând adaptarea şcolii la cerinţele speciale ale fiecărui copil, indiferent de 

problemele acestuia, şi nu a copilului la cerinţele şcolii, găsirea unor strategii didactice adecvate, a unor 

metode şi tehnici de lucru specifice: planificare, instruire, evaluare.  

Relaţia şcoală-familie-comunitate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu ceilalţi. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce 

ţine de orientarea copilului, ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această 

acţiune.  

Educaţia moral-civică urmăreşte formarea acelui set de competenţe civice necesare şi suficiente, 

pentru a face din copil un locuitor al cetăţii, un bun cetăţean. Această sarcină nu trebuie să se realizeze 

doar de către şcoală, ci de acest lucru trebuie să se preocupe şi familia, pentru că aici se formează 

copilul în primul stadiu, şi, mai târziu trebuie implicată şi comunitatea.  

Formarea unor viitori cetăţeni activi, responsabili începe, în elementele esenţiale, cu motivarea 

elevilor pentru calitatea muncii, pentru deprinderi temeinice de muncă ce conduc la performanţă, cu 

aplicarea cunoştinţelor filtrate de o gândire critică.  

Familia reprezintă elementul cheie în socializarea copilului cu ceilalţi copii din clasă fiind 

consultată cu privire la activităţile educative (extracurriculare) şi cu privire la activităţile opţionale pe 

care doresc să le desfăşoare copiii (literatură pentru copii). Cunoştinţele cu conţinut moral-civic se 

transmit prin metoda exemplului, copilul având modelul pe care îl imită. Exemplul poate fi oferit pe 

două căi: calea directă – exemplul viu în care modelul îl constituie învăţătoarea, familia, membrii 

comunităţii şi calea indirectă prin intremediul artei,în special a literaturii pentru copii prin care 

personajele sunt reliefate ca modele. Copiii sunt puşi în situaţia de a trăi şi reflecta asupra faptelor 

descrise, îşi însuşesc anumite norme de conduită, îşi conturează convingeri, încep să aprecieze diferite 

situaţii de viaţă personală sau colectivă.  

În urma consultării cu părinţii s-a stabilit desfăşurarea la clasă a opţionalului “ Ştiinţe şi creaţie 

pentru copii”. În acest sens am desfăşurat cu copiii o serie de poveşti cu conţinut etic ca de exemplu: 

Ce a uitat Fănucă să spună, cu referire la regulile elementare de politeţe, salut, forme de adresare, de 
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rugăminte, Cuvântul fermecat şi Ionică mincinosul, prin care am încercat să combat obiceiul de a minţi, 

o trăsătură negativă de caracter.  

Pentru a forma obiceiul de a spune întotdeauna adevărul, chiar dacă au săvârşit o greşeală, am 

studiat povestea “Puf Alb şi Puf Gri”. Orice copil trebuie obişnuit cu ideea că o greşeală recunoscută 

este pe jumătate iertată. Desfăşurând astfel de activităţi am încercat să implic mai mult părinţii în 

realizarea acestora. Astfel, părinţii au contribuit la procurarea vestimentaţiei pentru punerea în scenă a 

unor poveşti cu caracter moral, realizarea de imagini foto şi video cu acţiunile la care participă copiii. 

O posibilă lecţie de educaţie civică, prin care copiii să ia contact cu aceste instituţii, ar putea avea ca 

subiect : Primăria oraşului.  

Lecţia se poate desfăşura urmând un demers riguros stabilit dinainte, în care se îmbină elemente 

dobândite şi la alte discipline de studiu-identificarea primăriei oraşului în imagini, redarea prin 

simboluri geografice a drumului până la primărie, documente originale elaborate de Primărie, citate 

extrase din diferite perioade istorice, relatări de la conferinţa de presă a consilierilor sau a primarului, 

probleme dezbătute, jocuri de rol, jocuri didactice. Activitatea se poate prelungi după orele de clasă, în 

cadrul parteneriatului printr-o vizită la primăria oraşului. Apoi, ca activitate practică se poate să se 

exerseze prin simulare practica alegerii primarului şi folosirea corectă a diferitelor modalităţi de 

numărare a voturilor , să explice ce este “majoritatea simplă”, să explice noţiuni corelate scrutinului, tur 

de scrutin.  

Tot în cadrul acestui parteneriat Primăria ne-a ajutat cu buletine de vot tipărite pentru a simula 

realizarea unor alegeri a şefului clasei. Se menţionează de ce trebuie să participe toţi cetăţenii la vot. Se 

poate concluziona că demisia primarului sau a unui consilier municipal sau a oricui este un act de 

demnitate, de eleganţă civică, dovada responsabilităţii. Dimensiunea viitorului ne aminteşte mereu că 

aşa cum vom forma copiii de astăzi, aşa vor fi cetăţenii de mâine. Antrenând copiii în astfel de activităţi 

practice, interesante şi variate, învăţătorul va oferi acel gen de ocazii de învăţare şi îi îndeamnă pe copii 

să facă faţă în mod creator şi fără teamă diverselor probleme. Ei trebuie să ştie, la nivelul lor de 

înţelegere, cum funcţionează societatea în care trăiesc pentru ca pe aceste imagini primare rezultatele să 

se clădească apoi treptat, în relativă cunoştinţă de cauză, cultivă respectul faţă de aceste instituţii vitale 

pentru buna desfăşurare a vieţii. A forma un bun cetăţean, înseamnă a-l învăţa pe copil să-şi 

construiască viaţa, înseamnă a-l instrui şi a-l educa civic. Necunoaşterea, ignoranţa poate fi şi este de 

multe ori cauza comportamentelor reprobabile. Pentru ca orele de educaţie civică să aibă efectul scontat 

trebuie respectate unele cerinţe: predarea învăţarea lecţiilor de educaţie civică trebuie să se facă 

interdisciplinar, să se folosească toate resursele şi posibilităţile ; lecţiile să fie axate pe achiziţionarea de 

trăiri, atitudini, sentimente. 
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 Sunt profesor de fizică şi chimie şi pentru a le impune un stil de viaţă sănătos elevilor, îi solicit 

la diverse concursuri pentru ca să îşi descopere vocaţia, aptitudinile, să folosească cunoştinţele 

dobândite în practică.  

"Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii"(N. Iorga). 
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SĂNĂTATEA ÎNSEAMNĂ MAI MULT DECÂT ABSENȚA BOLII 

 

Prof. Petre Cristina 

Școala Gimnazială Răzvad, județul Dâmbovița 

 

 

Sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Ea înseamnă menținerea unei stări de bine din 

punct de vedere fizic, mintal, social. 

Factorii care influențează sănătatea noastră se pot împărți în patru grupe: 

 Factori biologici: înzestrarea sau predispoziția genetică, vârsta, diferite infecții, alergii; 

 Factori de mediu: ocupația, aerul, apa, mijloacele de circulație, statutul social; 

 Stilul de viață: alimentația, sedentarismul, stresul, drogurile, medicamentele; 

 Sistemul de organizare a societății: asigurările de sănătate, măsurile profilactice, cheltuielile 

legate de îngrijirea sănătății. 

A fi administratorii propriei sănătăți este o provocare și una determinată de deciziile care trebuie 

luate în fiecare zi. Institutul de Sănătate din Washington D.C afirmă că schimbările comportamentale 

sunt în strânsă relație cu perspectiva persoanei asupra riscului, beneficiilor și oportunităților. Dr. Will 

Schutz, în cartea sa “Profound Simplicity”, afirmă că, pentru a lua decizii care să reziste probei 

timpului, omul trebuie să conștientizeze mult mai mult opțiunile pe care le are și consecințele lor. Este 

important să fie cinstit cu sine însuși. 
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Acum 2500 de ani, Hipocrate învăța că bolile se datorează dezechilibrului dintre natură și umorile 

organismului și că ținta medicinei este asigurarea sănătății printr-o dietă și o igienă adecvate. 

În numărul din februarie 1998 al revistei American Journal of Clinical Nutrition, profesorul dr. 

Charles H. Halsted de la Clinica de Nutriție a Facultatii de Medicină, Universitatea din California, scrie 

că alimentația nesănătoasă este implicată în principalele cinci cauze de mortalitate din țările dezvoltate, 

și anume: boala coronariană, accidentele vasculare cerebrale, cancerul, diabetul și ciroza hepatică. 

Dintre toate opțiunile nutriționale disponibile, una este garantată în a ne îmbunătăți sănătatea și a ne 

prelungi viața - să mâncăm mai puțin (nu vorbim de înfometare!). S-au făcut cercetări prin care s-a 

demonstrat că, atât la animale, cât și la oameni, dacă se reduce din aportul caloric, tot ceea ce ține de 

sistemul imunitar se îmbunătățește. De fapt, toate bolile care decurg din dezechilibrul sistemului 

imunitar pot fi mai ușor rezolvate astfel. 

Un raport medical cu privire la nutriție arată că 8 din 10 cauze determinante pentru deces în SUA 

au la bază probleme legate de alimentație și de alcool. Conform cercetărilor, s-a constatat că, includerea 

cât mai multor fructe și legume la mesele principale și înlocuirea gustărilor de tip snacks și a 

chipsurilor, cu fructe sau legume proaspete, putem să ne prelungim în mod substanțial viața. Ar trebui 

consumate cereale integrale de cel puțin trei ori pe zi, ca pâine la micul dejun, orez nedecorticat sau 

fasole la prânz și orz în supa preferată la cina. Nu trebuie să pierdem din vedere nucile, semințele și 

produsele din soia. Sunt surse excelente de proteine, fără colesterol sau grăsimi saturate, precum cele 

din produsele animale. 

Tot mai mulți specialiști recomandă să consumăm cât mai puțină carne și produse din carne,  să 

reducem consumul de zahăr și să folosim cu moderație sarea. De regulă le avem în exces pe masă,  

mâncând mai mult decât avem nevoie. Corpurile noastre nu necesită atâta proteină, și în plus, 

colesterolul și grăsimile saturate din ele duc la boli coronariene și cancer. 

Unul dintre factorii cei mai importanți în luarea unor decizii înțelepte este o bună informare. Cu cât 

citim mai mult și înțelegem mai multe despre starea noastră de sănătate, cu atât mai mult vom dori o 

schimbare. 

Dacă în viața noastră dezechilibrul se manifestă în zona odihnei trebuie să găsim modalități de 

relaxare, refacere, repaus. 

Prin odihnă, putem înțelege o ațipire de 10 minute, o reverie de 20 de secunde sau un somn profund 

de 8 ore. Indiferent de lungime, repausul oferă energie pentru cel epuizat și refacere pentru cel afectat. 

Repausul înlocuiește oboseala, epuizarea, slăbiciunea, cu pace, energie, speranță. 

Nu orice somn are aceleași calități. Dr. Krueger de la University of Kentucky a observat că sistemul 

imunitar declanșează efectiv tipul de somn cel mai potrivit pentru vindecare. Somnul adânc, generat de 
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„ undele lente/delta”, este somnul odihnitor de care avem nevoie pentru a ne trezi înviorați și energizați. 

Somnul trebuie să fie regulat și să dureze cel puțin opt ore pe noapte. Pentru a ne bucura de un somn 

odihnitor este indicat să facem zilnic exerciții, să reducem cantitatea de cofeină,  de alcool, precum și 

mâncărurile grase consumate seara. Înainte de culcare este bine să ne formăm obiceiuri relaxante, de 

pildă să facem o baie în spumă sau să ascultăm muzică liniștitoare. 

Chiar dacă, atunci când ne gândim la repaus, primul lucru care ne vine în minte este somnul, sunt și 

alte metode de a ne odihni în afară de somn. Spre exemplu masajul de relaxare. Acest tip de odihnă 

poate deveni mai mult decât un interludiu față de lumea cu susul în jos în care trăim; poate fi și un 

ingredient esențial pentru sănătate. Dr. Tiffany Fields de la Universitatea din Miami a demonstrat că 

pruncii născuți prematur, care au fost trecuți prin ședințe de masaj ușor, de câteva ori pe zi, au avut o 

rată de creștere mai mare, și-au dezvoltat reflexele mai rapid și au avut avantaje la nivel cognitiv în 

comparație cu pruncii născuți prematur care nu au fost atinși de nimeni. 

Ne putem lua minivacanțe mentale de 20 de secunde (sau chiar mai mult) în care hoinărim prin 

pădurile munților sau ne plimbăm de-a lungul plajei la mare. Prin această „plecare” ne reîmprospătăm 

sau resetăm mintea pentru a face față solicitărilor ulterioare. 

Trăim astăzi într-o lume care experimentează nenumărate schimbări de stil. Moda, capriciile, 

curentele apar și dispar mai repede decât înainte. Peste tot în jur, reclamele, televiziunea, radioul, 

revistele, internetul și multe altele ne fură timpul, atenția și țin cu tot dinadinsul să fie observate. Drept 

consecință, mulți simt că viețile lor devin din ce în ce mai stresate în încercarea de a ține pasul cu noul. 

Oamenii de știință din domeniul medical atrag atenția că mediul exterior actual are un impact 

semnificativ asupra vieților noastre. 

Oricât ar suna de ciudat, mulți oameni au văzut că, după ce s-au debarasat de lucrurile inutile din 

jurul lor, s-au simțit descătușați în a gândi, în a-și controla emoțiile și în a-și stabili prioritățile. Un 

ambient curat și simplu ne ajută să ne eliberam mintea și să avem o mai mare liniște sufletească. 

Un alt mod prin care putem spori atracția spațiului personal este de a lăsa să intre cât mai multă 

lumină. O casă bine luminată este o casă mai atractivă. Dacă este în cantitate suficientă, lumina solară 

întărește sistemul imunitar, ușurează durerile provocate de inflamațiile artritice, atenuează durerile 

premenstruale și reduce nivelul de colesterol. Poate să creeze buna dispoziție, să rărească insomniile și 

să ne reenergizeze. 

În 1493, exploratorul spaniol Juan Ponce de Leon a urcat la bordul unei corăbii cu destinația 

America. Urma să traverseze Oceanul Atlantic împreună cu Cristofor Columb având un singur țel, să 

găsească legendara fântână a tinereții. La sute de ani de atunci, oamenii continuă căutarea lui Ponce de 

Leon, dar nu în locuri geografice neexplorate, ci în pilule, terapii și diete speciale. 
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Există cu adevărat o sursă a tinereții veșnice în această lume? Mulți cercetători cred că au găsit cea 

mai apropiată resursă pe care o avem la îndemână, cu efecte asemănătoare celei căutate și aceasta este 

activitatea fizică. 

Activitatea fizică înseamnă să ne descoperim și să ne punem în mișcare fiecare mușchi. Oamenii 

activi sunt mai sprinteni, mai energici, mai amuzanți, mai sensibili și mai plini de viață. 

Mișcarea, indiferent sub ce formă, crește arderea grăsimilor. 

Se recomandă ca, zilnic, organismul nostru să ardă, să consume prin activitate fizică, 300-400 kcal. 

Aceasta se poate realiza fie printr-o alergare ușoară de 30-40 de minute, fie prin mersul pe jos 5-6 km, 

în aproximativ o oră, o oră și jumătate. 

Jucând tenis de câmp 40 de minute se ard 320 kcal, iar dacă se extinde jocul până la o oră, se 

ajunge la 480 kcal. 

Mersul cu bicicletă sau pe jos până la locul de muncă - acolo unde se poate - și renunțarea la 

ascensor, chiar dacă sunt 10 etaje, reprezintă metode care merită să fie folosite, în special de către 

persoanele care vor să scape de kilogramele în plus și de colesterol. 

Efortul fizic de durată, indiferent dacă este vorba de înot, canotaj, schi, mersul pe jos sau cu 

bicicleta, are efectul cel mai bun prin solicitarea sistemului muscular și circulator un timp mai 

îndelungat. 

Eforturile care durează mai puțin de 5 – 10 minute n-au niciun efect de antrenament asupra 

sistemului circulator. 

Niciodată nu este prea târziu pentru a începe un program de exerciții fizice. În SUA, după 

fumat, inactivitatea fizică, sedentarismul, constituie a doua cauză importantă de deces. 

Activitatea fizică întărește organismul în lupta împotriva bolilor. De fapt, o activitate planificată 

poate fi cel mai bun medicament împotriva aproape oricărei boli. Ajută organismul să facă față 

stresului, anxietății și depresiei. Reduce riscul dezvoltării unui cancer. Ne ușurează somnul, ne face să 

arătăm mai bine și să ne simțim pe măsură. 

În ultimul timp sunt tot mai numeroși cei care consideră că încrederea în puterea divină 

influențează multe aspecte ale sănătății noastre fizice și psihice. Depresia, de pildă, este atât un 

simptom, cât și un sindrom. Poate fi indusă de schimbări majore în viața noastră, și poate ea însăși să 

ducă la schimbări majore în sănătate. Cercetătorii au arătat că depresia poate înrăutăți durerea din bolile 

fizice și poate diminua probabilitatea ca persoanele în cauză să mai caute vindecarea. Credința într-un 

Dumnezeu personal s-a dovedit a fi un mijloc foarte eficient în reducerea depresiei. 

În cartea sa, „Dragoste și supraviețuire”, Dean Ornish, un medic cunoscut pentru succesele sale 

în tratarea bolilor de inimă, vorbește despre puterea dragostei și a relațiilor apropiate. „Nu cunosc 
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niciun alt factor în medicină, scrie el - ,nicio alimentație nesănătoasă, nici fumatul, nici lipsa 

exercițiului, nici stresul, nici moștenirea genetică, nici drogurile, nici intervenția chirurgicală - care să 

aibă un mai mare impact asupra calității vieții noastre, asupra incidenței bolilor sau asupra morții 

premature, așa cum are  dragostea”. Singurătatea și izolarea sporesc riscul preluării unui comportament 

dăunător, cum ar fi fumatul sau supraalimentația, care pot să determine unele boli sau să ne ducă la 

moarte prematură, și ne împiedică să ne bucurăm de viață. 

Când familia și prietenii se luptă împreună pentru cei iubiți, se întâmplă ceva remarcabil.  Are 

loc vindecarea. S-ar putea să nu fie întotdeauna o vindecare fizică - poate să fie doar una emoțională 

sau spirituală. Dar, este, fără îndoială, o vindecare și are valoare. 

Sănătatea a fost numită un miraj. O putem atinge, dar niciodată nu o deținem în totalitate. 

Sănătatea nu este ceva ce poți poseda, ci un proces; este un mod de a fi. Niciodată nu putem spune 

„sunt absolut sănătos”, ci putem fi mereu în mers, în înaintare, căutând să atingem o țintă care, în sine, 

e de neatins.  
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SĂNĂTATEA GÂNDULUI 

 

Prof. Pietrariu Daniela, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, județul Constanța 

Prof. Pietrariu Dumitru, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, județul Constanța 

 

De multe ori, citim despre vindecări miraculoase sau despre oameni care sfidează timpul 

afișând o alură adolescentină la vârste respectabile, despre relații care, nu numai că durează, dar sunt 

armonioase și după ce primăveri fără număr se aștern peste ele. Și întrebarea firească este ”Cum?”.  

Dacă despre efectul Placebo s-a scris și probabil se va mai scrie mult, a scrie despre relații și 

secretele armoniei cuplului e deja un trend. Și totuși, cum se face că unii oameni descoperă misterul 

gândului sănătos instinctiv? E oare un apanaj al educației acesta? Sau poate este cheia legăturii noastre 

cu Universul, cu Dumnezeu? 
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Răspunsul se găsește în noi, în fiecare dintre noi. E în felul nostru de a fi, de a percepe lumea, 

universul, de a ne racorda la gândurile noastre, de a empatiza cu gândurile celuilalt. 

Citim în fiecare zi despre efectele nocive ale medicamentelor, despre efectele lor secundare, 

despre faptul că ele tratează numai efectul și nu cauza. Și, în același timp ne dăm sănătatea pe ”mâna” 

acestor droguri care ne provoacă dependență și ne dezvață organismul să gândească sănătos.  

Ne este mult mai ușor să ne limităm la a mânca o sălățică, a merge pe jos 20 de minute și a ne 

hidrata cu 2 litri de apă pe zi….sau, la a abandona această tentativă din comoditate, din lipsa interesului 

sau motivației. 

Să mâncăm sănătos, să facem puțină mișcare și să ne hidratăm sunt doar coordonatele 

măsurabile ale complexului sistem pe care noi îl numim „Stil de viață sănătos. Să gândim sănătos, să 

ne împăcăm cu noi înșine și cu ceilalți, să ne acceptăm latura sacră, relația cu divinitatea, sunt alte 

câteva coordonate ale acestuia. Dar poate cea mai importantă coordonată este cea a gândirii. 

Gândul este cel care apare primul și apoi ne exprimăm prin limbaj, prin cuvinte. Ni se întâmplă 

deseori ca atunci când ne gândim intens la cineva telefonul să sune și, exact persoana în cauză să ne 

contacteze. Sau să fii surprins ca de un fior, de-un gând care te străbate și care nu are nicio legătură cu 

activitatea pe care o desfășori în acel moment, pentru ca apoi să afli că persoana din gândul tău tocmai 

a trecut printr-o situație de criză, iar tu, cumva, ai aflat asta. Sau să știm cine ne caută înainte ca ecranul 

telefonului să afișeze numele apelantului. Gândul ajunge la noi instantaneu, trăim într-o mare de 

gânduri. 

Gândurile au frecvență și vibrație, iar acestea pot fi resimțite instantaneu de fiecare dintre noi. 

La rândul nostru, reacționăm la gândurile celor din jur. Astfel, persoanele care sunt evoluate spiritual, 

care emană o energie pozitivă puternică, vor avea o vibrație înaltă și vor emana o energie pozitivă. Pe 

de altă parte, un om angrenat numai în activități lumești, a cărui latură spirituală nu este suficient 

stimulată, care este condus de sentimente puternice de gelozie, ură, invidie, răzbunare, gânduri negative 

toate, va împrăștia în jurul lui  gânduri negative ce vor genera agresivitate, conflicte, ranchiună, 

depresii. 

Gândurile se materializează în funcție de intensitatea lor. Cu cât este mai puternic gândul, cu 

atât vor apărea mai repede rezultatele sale. Când gândul este focalizat pe o anumită țintă, rezultatul este 

direct proporțional cu intensitatea gândului. 

Puterea gândului este practic nemărginită. Gândurile pot face practic orice: ele pot vindeca boli, 

pot transforma mentalități, comportamente, stări emoționale. Tot prin intermediul gândurilor ne putem 

îmbolnăvi, deoarece orice gând negativ se transmite celulelor care execută cu stoicism ordinul primit. 
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Astfel, un ipohondru are toate șansele să se îmbolnăvească de toate bolile de a căror suferință se 

suspectează.  

Gândul creează și tot gândul distruge. Toate elementele naturii înconjurătoare sunt create de 

minte. Sunetul, pipăitul, gustul, vederea, visul, trezia, pasiunea, dușmănia, trecerea timpului sunt 

produse ale minții noastre. Suntem gestionarii unei incredibile resurse pe care o putem manevra în 

favoarea sănătății noastre. 

Sănătatea gândului nu se întreține cu o sălățică, ci prin echilibrul subconștientului. Gândul bun 

va crea bine în jur, iar intensitatea lui ne poate aduce realizarea celor mai tainice așteptări. Armonia cu 

noi înșine, cu universul ne poate reda sănătatea trupului prin sănătatea spiritului și a gândului. Dacă noi 

suntem stăpânii gândurilor sănătoase, atunci putem deveni stăpânii propriei sănătăți. 

 

 

UN MEDIU CURAT – O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Pleşoianu Florentina-Liliana 

Colegiul Naţional  „Nicolae Titulescu” Craiova, județul Dolj                                                                             

 

Ce este mediul înconjurător ? 

Prin mediu înconjurător sau mediu ambiant se înţelege ansamblul de elemente şi fenomene 

naturale şi artificiale de la exteriorul Terrei, care condiţionează viaţa în general şi pe cea a omului în 

special. Sensul dat acestei noţiuni în cadrul Uniunii Europene este cel al unui ansamblu de elemente 

care, în complexitatea relaţiilor lor, constituie cadrul, mijlocul şi condiţiile de viaţă ale omului, cele 

care sunt ori cele care nu sunt resimţite. O altă definiţie o găsim în Legea protecţiei mediului, în care 

mediul înconjurător este ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi 

subsolul, toate straturile atmosferei, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, 

sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv, valorile 

materiale şi spirituale.     

Ne afectează cumva starea mediului viaţa şi sănătatea noastră? 

Bineînţeles că starea mediului înconjurător, ce depinde numai şi numai de fiecare dintre noi, ne 

afectează în mod direct viaţa şi sănătatea noastră. Această temă “Un mediu curat, o viaţă sănătoasă”, ar 

trebui să fie o deviză pentru întreaga populaţie a globului. Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai 

multă responsabilitate din partea fiecărui cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer 
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curat, pentru a bea apă curată şi pentru a putea folosi condiţiile de viaţă pe care ni le oferă natura. Însă, 

se pare că oamenii tratează cu neglijenţă acest aspect important al vieţii lor, ceea ce duce la agravarea 

procesului de poluare şi distrugere a mediului şi implicit la distrugerea sănătăţii fiecăruia dintre noi şi a 

celor din jur. 

Poluarea şi formele de poluare a mediului  

  Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, 

numite poluanţi, ca urmare a activităţii omului, şi care provoacă prin natura lor, prin concentraţia în 

care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii, creează disconfort sau 

împiedică folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii. (Conferinţa Mondială a O.N.U., 

Stockholm, 1972). Din cuprinsul definiţiei se poate constata clar că cea mai mare responsabilitate 

pentru poluarea mediului o poartă omul, poluarea fiind consecinţa activităţii mai ales social – 

economice a acestuia. 

Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe 

măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre importantele preocupări ale specialiştilor 

din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale întregii populaţii a pământului. 

Aceasta, pentru că primejdia reprezentată de poluare a crescut şi creşte neîncetat, impunând măsuri 

urgente pe plan naţional şi internaţional, în spiritul ideilor pentru combaterea poluării. Poluarea 

mediului privită îndeosebi prin prisma efectelor nocive asupra sănătăţii a îmbrăcat de-a lungul timpului 

mai multe aspecte concretizate în diferite tipuri de poluare şi anume: 

Poluarea biologică, cea mai veche şi mai bine cunoscută dintre formele de poluare, este 

produsă prin eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători de 

boli. Astfel, poluarea bacteriană însoţeşte deopotrivă omul, oriunde s-ar găsi şi indiferent pe ce treaptă 

de civilizaţie s-ar afla, fie la triburile nomade, fie la societăţile cele mai evoluate. Pericolul principal 

reprezentat de poluarea biologică constă în declanşarea de epidemii, care fac numeroase victime. 

Totuşi, putem afirma că, datorită măsurilor luate în prezent, poluarea biologică – bacteriologică, 

virusologică şi parazitologică, are o frecvenţă foarte redusă. 

Poluarea chimică constă în eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a diverselor 

substanţe chimice. Poluarea chimică devine din ce în ce mai evidentă, atât prin creşterea nivelului de 

poluare, cât mai ales prin diversificarea ei. Pericolul principal al poluării chimice îl reprezintă 

potenţialul toxic ridicat al acestor substanţe.  

Poluarea fizică este cea mai recentă şi cuprinde, în primul rând, poluarea radioactivă ca 

urmare a extinderii folosiri izotopilor radioactivi în ştiinţă, industrie, agricultură, zootehnie, medicină 

etc.. Poluării radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o componentă a poluării fizice. Zgomotul, 
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ca şi vibraţiile şi ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de muncă şi de viaţă al omului modern, 

iar intensităţile poluării sonore sunt în continuă creştere. Supraaglomerarea şi traficul, doi mari poluanţi 

fonici, au consecinţe serioase asupra echilibrului psihomatic al individului. Un număr tot mai mare de 

persoane din oraşele aglomerate recurge la specialiştii psihiatri pentru a găsi un remediu pentru starea  

lor proastă (anxietate, palpitaţii, amnezii neşteptate, lipsa puterii de concentrare, dureri de cap). În 

sfârşit nu putem trece cu vederea poluarea termică, poate cea mai recentă formă de poluare fizică cu 

influenţe puternice asupra mediului înconjurător, în special asupra apei şi aerului, şi, indirect, asupra 

sănătăţii populaţiei.  

Însă cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea 

aerului (atmosferică).  

Poluarea solului este considerată ca o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau practici 

necorespunzătoare, datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate din 

activitatea omului, a deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor substanţe chimice în 

practica agricolă. Ţinând seama de provenienţa lor, reziduurile pot fi clasificate în: reziduuri menajere; 

reziduuri industriale; reziduuri agro – zootehnice. 

Elementele poluante ale solului sunt de două categorii:      

- elemente biologice, reprezentate de organisme (bacterii, virusuri, paraziţi), eliminate de om şi de 

animale, fiind în cea mai mare parte patogene. Ele fac parte integrantă din diferitele reziduuri 

(menajere, animaliere, industriale); 

- elemente chimice, sunt în cea mai mare parte, de natură organică. Importanţa lor este multiplă: ele 

servesc ca suport nutritiv pentru germeni, insecte şi rozătoare, suferă procese de descompunere cu 

eliberare de gaze toxice, pot fi antrenate în sursele de apă, pe care le degradează etc. 

Ca măsuri de prevenire şi combatere a poluării solului sunt: colectarea igienică a reziduurilor 

menajere în recipiente speciale, îndepărtarea organizată şi la perioade cât mai scurte a reziduurilor 

colectate în afara localităţilor, depozitarea controlată sau tratarea corespunzătoare a reziduurilor 

îndepărtate prin neutralizarea lor, utilizarea în agricultură, ca îngrăşământ natural, a reziduurilor, 

incinerarea reziduurilor uscate, recuperarea şi reutilizarea (reciclarea) reziduurilor etc. 

Apa este un factor de mediu indispensabil vieţii. Ea îndeplineşte în organism multiple funcţii, 

fără apă toate reacţiile biologice devenind imposibile. Lipsa de apă sau consumul de apă poluată are 

multiple consecinţe negative asupra omului şi sănătăţii sale. La poluarea apei  contribuie un număr 

mare de surse, care sunt clasificate în: 

Surse organizate: apele reziduale comunale; apele reziduale industriale; apele reziduale agro 

– zootehnice. Sursele neorganizate, sunt reprezentate de apele meteorice (ploaie, zăpadă), reziduurile 
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solide de tot felul, diversele utilizări necorespunzătoare (topirea inului sau cânepii). Ca măsuri de 

prevenire a poluării apei sunt: interzicerea îndepărtării la întâmplare a reziduurilor de orice fel care ar 

putea polua apa, organizarea corectă a sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor locale, construirea de 

staţii de epurare, construirea de staţii sau sisteme de epurare specifice pentru apele reziduale ale 

întreprinderilor industriale, înzestrarea cu sisteme de reţinere şi colectare a substanţelor radioactive din 

apele reziduale ale unităţilor unde se produc sau se utilizează radionuclizi.  

 Aerul formează învelişul gazos al Pământului, reprezentând şi el un element indispensabil vieţii. 

Poluarea aerului constă din modificarea compoziţiei sale normale (78% N, 21% O2, 0.03 CO2, 0.01% 

ozonul şi alte gaze, vapori de apă, pulberi) în mod deosebit prin pătrunderea în atmosferă a unor 

elemente străine şi cu efecte nocive. Ca elemente poluante principale sunt: suspensiile, reprezentate de 

particulele solide sau lichide dispersate în atmosferă; gazele sub formă de poluanţi în stare gazoasă, 

răspândiţi în atmosferă. Măsurile cele mai importante pentru împiedicarea poluării masive a atmosferei 

sunt: construirea de întreprinderi în afara zonelor de locuit, tratarea prealabilă a combustibilului folosit 

sau a unor materii prime pentru reducerea concentraţiei de poluanţi, asigurarea unor arderi complete a 

combustibililor utilizaţi în industrie, înzestrarea întreprinderilor industriale cu instalaţii de reţinere a 

poluanţilor, reglarea corespunzătoare a arderilor la autovehicule pentru reducerea eliminării poluanţilor, 

înlocuirea combustibilului inferior cu cel superior, mai puţin poluant, amenajarea cât mai multor spaţii 

verzi etc. Formele de poluare sunt foarte diverse şi afectează multe aspecte ale Terrei. Unele din 

efectele devastatoare ale poluanţilor nu pot fi observate în momentul poluării însă, în timp, consecinţele 

majore vor afecta întreaga planetă şi în acelaşi timp şi pe cel care dă naştere aceastei situaţii : omul. 

Deşi o parte din poluarea mediului este rezultatul unor fenomene naturale cum ar fi erupţiile vulcanice, 

cea mai mare parte este cauzată de activităţile umane. 

Impactul poluării asupra sănătăţii vieţuitoarelor - Acţiunea mediului poluant asupra 

organismului uman este foarte variată şi complexă. Ea poate merge de la simple incomodităţi în 

activitatea omului, disconfortul, până la perturbări puternice ale stării de sănătate şi chiar pierderea de 

vieţi omeneşti. Aceste efecte au fost sesizate de multă vreme, însă omul a rămas tot iresponsabil faţă de 

natură. Efectele acute au fost primele asupra cărora s-au făcut observaţii şi cercetări privind influenţa 

poluării mediului asupra sănătăţii populaţiei. Ele se datorează unor concentraţii deosebit de mari ale 

poluanţilor din mediu, care au repercursiuni puternice asupra organismului uman. Efectele cronice 

reprezintă formele de manifestare cele mai frecvente ale acţiunii poluării mediului asupra sănătăţii. 

Acestea se datorează faptului că în mod obişnuit diverşii poluanţi existenţi în mediu nu ating nivele 

foarte ridicate pentru a produce efecte acute, dar prezenţa lor, continuă chiar la concentraţii mai 
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scăzute, nu este lipsită de consecinţe nedorite. Efectele cronice au însă o deosebită importanţă şi sub 

aspect economic şi social.  

 Încărcarea organismului populaţiei expuse cu anumiţi poluanţi cunoscuţi a avea calităţi de 

depozitare în anumite organe reprezintă un alt aspect important al influenţei poluării mediului asupra 

sănătăţii. Este vorba, în special, de plumb, de cadmiu, de pesticide organo – clorurate, de unele 

substanţe radioactive şi alţi poluanţi care intră în această categorie. Efectele indirecte ale poluării 

constau însă şi din înfluenţele asupra faunei şi florei, care uneori sunt mult mai sensibile decât 

organismul uman la acţiunea diverşilor poluanţi. Se ştie astfel că animalele, păsările, insectele, unele 

organisme acvative, ca şi plantele suferă înfluenţa poluanţilor până la dispariţia sau distrugerea lor.  

Cunoaşterea acestor efecte ale poluării mediului asupra sănătăţii a condus la necesitatea 

instituirii unor măsuri de protecţie a mediului înconjurător. S-a afirmat că toate efectele asupra sănătăţii 

oamenilor arătate mai sus sunt rezultatul ruperii echilibrului dintre organismul uman şi mediuul 

înconjurător. În anumite situaţii de poluare s-au înregistrat numeroase cazuri de: bronhopneumopatii, 

bronşite, cancer pulmonar (poluarea aerului), febră tifoidă, dizenteria, holera, hepatita epidemică, 

amibiaza, lambliazafascioloza, intoxicaţii (poluarea apei). 

 În concluzie, se pare că poluarea mediului înconjurător dăunează foarte mult sănătăţii omului şi 

de aceea ar trebui să ne îndreptăm cu toţii atenţia asupra acestei consecinţe a poluării. 

 

Bibliografie: 

1. Pricope, Laura; Pricope, Ferdinand – Poluarea mediului şi conservarea naturii, Editura Rovimed, 

2008 

2. Ardelean, Florinela; Iordache, Vlad - Ecologie şi protecţia mediului, Editura Matrixrom, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.librarie.net/autor/59935/pricope-laura
http://www.librarie.net/autor/59936/pricope-ferdinand
http://www.librarie.net/editura/Rovimed
http://www.librarie.net/autor/32027/florinela-ardelean
http://www.librarie.net/autor/27156/vlad-iordache
http://www.librarie.net/editura/Matrixrom


 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

247 

 

BINECUVÂNTAREA ALIMENTELOR - HRANĂ PENTRU TRUP ȘI SUFLET 

Prof. Popa Edvica 

Școala Gimnazială  „George Coșbuc“ 23 August, județul Constanța 

 

 Alimentele sunt daruri ale lui Dumnezeu rânduite pentru hrana omului și împlinirea deplină a 

acestuia trup și suflet, toate fiind bune și curate. Alimentele din viața omului trebuie primite cu 

mulțumire adusă lui Dumnezeu. Hrana omului este întotdeauna binecuvântată, fie că este vorba de 

rugăciunile rostite înainte de masă. Omul se hrănește cu rugăciune, deoarece pe lângă trup omul are și 

suflet. Sufletul este hrănit cu rugăciune, iar trupul cu mâncare. Mâncarea și mâncatul reprezintă unul 

dintre aspectele fundamentale ale vieții pe pământ. Omul este dependent de hrană. Hrana zilnică o 

rânduim ca pe o rugăciune. Masa este un întreg ritual religios, ea având parte de rugăciune, 

binecuvântare, bucurie, mulțumire și iarăși, rugăciune.  

În timpul rugăciunii atunci când rostim o cerere din Rugăciunea Domnească și cerem ,,Pâinea 

cea de toate zilele“ ne referim atât la hrana trupească, cât și la hrana duhovnicească, astfel prin 

rugăciune, ne întărim atât sufletește, cât și trupește, primind cele de trebuință trupească.  

Binecuvântarea alimentelor este o rostire solemnă, însoțită de un gest, prin care o persoană invocă 

darurile lui Dumnezeu asupra unei persoane sau asupra unui lucru, capul persoanei binecuvântate, 

însemnarea ei cu semnul crucii, sau, atunci când e făcută de preot, semnul crucii cu degetele 

încrucișate. 

 Dumnezeu este singurul autor al binecuvântării. Deoarece Dumnezeu este cel care a creat toate 

legumele și fructele și tot ce ne înconjoară văzut și nevăzut. Trupul este văzut de Sfinții Părinți ca fiind 

spiritualizat, este pus să lucreze pentru mântuire, este îngrijit atât cât este necesar ,,trupul e bună slugă, 

dar rău stăpân”. Alimentația din timpul postului a vindecat organismul de multe boli. Bolile care au 

punctul de pornire în astfel de cauze se pot vindeca prin post, muncă și rugăciune. Sfântul Grigorie cel 

Mare arată ,,Păcatul nu stă în hrană, ci în felul cum o primești. De aceea se poate să păcătuiești în vreun 

fel și să înghiți mâncăruri de rând și să te întinezi cu ele”. 

Tot așa, nu în a mânca stă patima, ci în starea sufletească a omului și în scopul pentru care se 

face: ,,Atunci când primești hrană, tot așa mănâncă și dacă o iei pentru nevoia trupului, și dacă o iei 

pentru desfătare, ci de ne vătămăm, din starea noastră ne vătămăm”  - precizează Avva Dorotei. 

Lăcomia este idolatrie, căci lacomii și-au făcut din ,,pântece dumnezeu lor”, spune Apostolul 

Pavel (Fil.3,19). Ea îl desparte pe om de Dumnezeu. În loc ca hrana să fie sfințită de om, ea devine, 

printr-o astfel de atitudine, pricină a morții, dezechilibru pentru întregul organism. 
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 Sfinții Părinți arată că excesul de mâncare și de băutură, lipsește mintea de tărie, o îngreunează, 

o invadează de gânduri pătimașe. Dacă vrem ca trupul să ne rămână liniștit și netulburat de mișcările 

pătimașe pe care le aduce umplerea pântecelui, trebuie să veghem că nu dorința de plăcere, ci nevoia 

trupului să fie măsura purtării noastre cumpătate”. 

 Sfinții Părinți sunt conștienți de faptul că  nu hrana este generatoare de viață, ci că este un dar 

de la Dumnezeu. Hrana este doar mijlocitoare vieții. Hrana e privită ca dar de la Dumnezeu, e luată cu  

multă iubire, asta nu înseamnă că se pierde principiul socotinței sau al măsurii. Există legături bine 

cunoscute între rugăciune și starea stomacului, între smerenie și starea stomacului, între desfrâu și 

starea stomacului. Un stomac plin de mâncare face poticnire pentru virtuți, neputință pentru rugăciune, 

îndemn spre lenevire. Omul duhovnicesc se eliberează de lanțurile omului trupesc. Aceasta se numește 

treapta socotință. În funcție de sănătate având la bază o bună sănătate trupească și echilibru sufletesc.  

Dacă nu avem un echilibru sufletesc, rezultatele sunt negative, pentru că un sistem nervos slăbit mai 

rău se desorganizează cu foamea, la fel și cu o sănătate precară. Postul este comuniunea cu Hristos. 

Postul a vindecat organismul de multe boli. Bolile care au punctul de pornire în astfel de cauze se pot 

vindeca prin post, muncă și rugăciune. 

 Sfinții Părinți erau plini de înțelepciune și de cumpătare, iar ucenicii lor au găsit de cuviință să 

adune toate învățăturile bătrânilor pentru ca noi să avem exemple care să ne întărească. Strădaniile lor 

nu au fost făcute fără dreaptă socotință, ei cunoscând bine nevoia trupului de hrană și a sufletului de 

rugăciune. 

 

Bibliografie: 

1.Ieromonah Arsenie Boca - Cărarea Împărăției, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a 

Aradului,1995 
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DEZVOLTAREA UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS LA PREŞCOLARI 

 

Prof. Popescu Gabriela 

Prof. Alexandrescu Gabriela 

C.N.I. „Matei Basarab”- Structură G.P.P. Nord 2, Rm.Vâlcea, județul Vâlcea 

 

Promovarea sănătăţii în rândul copiilor prin oferire de informaţii despre regulile de igienă 

individuală şi colectivă şi de formare a unor deprinderi de viaţă sănătoasă, fundamentează conceptul de 

educaţie pentru sănătate. Sănătatea este o „stare de bine, mentală şi socială” şi se manifestă ca abilitate 

de adaptare continuă la cererile de schimbare constantă şi la stimulii mediului natural şi social. Fiind un 

bun al tuturor, sănătatea trebuie conştientizată prin acţiuni educative începând de la grădiniță. 

A învăţa copilul, de la vârsta cea mai fragedă, să respecte regulile de igienă personală, să se obişnuiască 

cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a rezolva în cea mai mare parte problema esenţială a 

formării comportamentului igienic, dar trebuie incluse şi noţiuni şi cunoştinţe despre relaţiile 

interumane şi igiena acestora, despre propria persoană în scopul autocunoaşterii, despre boală şi 

sărăcie, despre sănătatea şi îmbolnăvirea naturii sau a planetei. Scopul educaţiei pentru sănătate în 

grădiniţă este să asigure cunoştinţele despre sănătate şi formare a deprinderilor de viaţă sănătoasă 

adecvate vârstei preşcolare. Obiectivele unei astfel de educaţii vizează conştientizarea unor probleme 

de sănătate fizică, mentală şi socială pe înţelesul copilului preşcolar, depistarea unor deficienţe şi boli şi 

îndrumarea spre cabinetele de specialitate pentru asistenţă.  

Mijloacele de realizare sunt cele utilizate în mod frecvent în procesul de educaţie în grădiniţă: 

jocul, desenul, cântecul, povestirea, poezia, etc. Grădiniţa şi ulterior şcoala reprezintă cadrul 

instituţionalizat propice educaţiei pentru sănătate. Aici se pot conştientiza aspecte legate de sănătate şi 

boală, se pot oferi cunoştinţe minime adecvate vârstei şi se pot forma deprinderi de viaţă sănătoasă. 

În urma desfăşurării acestor activităţi, copiii trebuie să ajungă să dezvolte aptitudini, să-şi însuşească 

valori care să-i abiliteze să facă alegeri concrete privind întreţinerea şi optimizarea stării de sănătate. 

Educaţia pentru sănătatea copilului preşcolar este o latură a educaţiei generale, alături de educaţia 

motrică, educaţia intelectuală, educaţia civică, etc. şi are particularitatea că se realizează prin 

intermediul acestora.  

Sănătatea este definită ca starea de bine fizică, mentală şi socială a fiecărei persoane. Sănătatea 

nu este doar absenţa bolii sau a infirmităţii (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2000). Starea de sănătate 

şi de boală este influenţată nu doar de factorii biologici, chimici sau genetici, ci şi de factorii 
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psihologici şi sociali. Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate şi boală sunt 

comportamentele care descriu stilul de viaţă: alimentaţie echilibrată, practicarea exerciţiului fizic, 

adoptarea comportamentelor preventive (vaccinări, verificări medicale periodice, screeninguri), 

respectarea orelor de somn. Comportamentele sănătoase sunt învăţate social de către copii prin 

observarea şi imitarea adulţilor. De exemplu, alimentaţia, practicarea exerciţiului fizic sunt 

comportamente care se învaţă din familie în perioada timpurie de dezvoltarea (vârsta preşcolară) şi au 

un rol definitoriu în dezvoltarea atitudinilor şi practicilor din perioadele ulterioare de dezvoltare şi din 

viaţa adultă relaţionate cu stilul de viaţă sănătos. 

La vârsta preşcolară copiii învaţă comportamente prin observarea şi imitarea adulţilor, îşi 

formează atitudinile faţă de comportamentele sanogene şi de risc. La această vârstă se formează şi 

reprezentarea stării de sănătate şi de boală. Părinţii şi adulţii care interacţionează direct cu copii au un 

rol major în dezvoltarea comportamentelor sanogene cu rol protectiv asupra sănătăţii. Adulţii 

influenţează comportamentele adoptate de copii prin modelul pe care îl reprezintă. De asemenea, 

aceştia sunt principalii furnizori ai oportunităţilor de petrecere a timpului liber şi ai diversităţii 

alimentare. Părinţii şi educatorii sunt cei care conturează preferinţele copiilor şi atitudinile lor faţă de 

comportamentul alimentar, exerciţiul fizic şi comportamentul sexual, prin întăririle şi reacţiile aversive 

pe care le exprimă.  

   Educaţia pentru sănătate la preşcolari permite învăţarea comportamentelor sănătoase şi 

integrarea lor în rutinele comportamentale. În sens larg, educaţia pentru sănătate este reprezentată de 

toate experienţele de învăţare care conduc la îmbunătăţirea şi menţinerea stării de sănătate. În sens 

restrâns, educaţia pentru sănătate implică dezvoltarea abilităţilor cognitive, sociale şi emoţionale cu rol 

protector asupra sănătăţii şi dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos prin întărirea comportamentelor 

sănătoase şi reducerea comportamentelor de risc.  

  Pentru preşcolari alimentele şi servirea mesei reprezintă o nouă oportunitate de a explora şi de a 

culege informaţii. Comportamentul alimentar în această perioadă de dezvoltare se caracterizează prin:  

 curiozitate (întreabă de ce morcovii sunt portocalii, în loc să îi mănânce, sunt fascinaţi 

de noile alimente şi de modul de ale servi), 

 scop (preşcolarii mănâncă când le este foame şi se concentrează asupra mesei şi rezută 

mâncarea când s-au săturat sau nu le este foame), 

 fluctuantă (apetitul copiilor creşte după perioade de activitate intensă şi scade când sunt 

obosiţi sau entuziasmaţi, preferinţele culinare se modifică de la o zi la alta),  
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 dorinţa de companie (preşcolarii doresc să mănânce împreună cu alţii şi copie, de multe 

ori, preferinţele alimentare ale celor din jur)  

  La vârsta preşcolară copiii au abilităţile motorii suficient dezvoltate şi sunt capabili să meargă 

pe o tricicletă, să urce scările, să meargă pe vârfuri, să sară peste un obstacol, să arunce şi să prindă o 

minge, să se îmbrace singuri (cu ajutor la fermoar sau şireturi), să folosească foarfeca, să deseneze sau 

să picteze o figură. Activitatea fizică are un rol esenţial în dezvoltarea fizică, cognitivă şi socio-

emoţională a copilului.  

  Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de activitatea fizică şi activităţile în aer liber reprezintă 

un bun predictor pentru practicarea sistematică a exerciţiului fizic în perioada imediat următoare, vârsta 

şcolară şi adolescenţă.  

  Unul dintre comportamentele preventive care trebuie dezvoltate încă din perioada de vârstă 

preşcolară este comportamentul de protecţie solară. Comportamentele recomandate sunt folosirea 

cremelor de protecţie solară, purtarea pălăriilor de soare, a bluzelor cu mâneci lungi şi a pantalonilor 

lungi, staţionarea în locuri umbroase în orele de maximă intensitate solară (11,30 – 15,30). 

Comportamentele de protecţie solară sunt principala metodă de prevenţie a cancerului de piele. 

Dezvoltarea acestor comportamente la preşcolari este necesară întrucât studiile arată că la această 

vârstă cea mai mare parte a timpului este petrecută în aer liber şi, de asemenea, până la vârsta de 21 de 

ani are loc 80% din expunerea la soare. Părinţii şi adulţii care interacţionează direct cu copii au un rol 

important în dezvoltarea acestor comportamente de protecţie, prin oferirea propriului exemplu 

comportamental.  

   Un important comportament preventiv care trebuie dezvoltat de timpuriu la copii este cel de 

autoigienă. Acest comportament trebuie înţeles în sens larg. Comportamentele de autoigienă vizează 

atât igiena propriului corp, cât şi a spaţiului de joacă sau de locuit. Programele educative pentru adulţi 

trebuie să dezvolte acestora abilitătea de a aplica regula consecinţelor logice şi naturale şi de a modela 

prin propriu comportament, comportamentele de autoigienă a copiilor. 

Recomandările pentru dezvoltarea comportamentului alimentar sănătos:  

 Educarea părinţilor în legătură cu principiile alimentaţiei sănătoase la adulţi şi la preşcolari.  

 Educarea părinţilor în legătură cu rolul factorilor contextuali: de exemplu, disponibilitatea şi 

accesibilitatea alimentelor influenţează comportamentul alimentar al copiilor.  

 Educarea părinţilor în legătură cu normelor socio-culturale de gen ca factor de risc în 

dezvoltarea preferinţelor alimentare şi a comportamentului alimentar nesanogen la preşcolari.  

 Întărirea comportamentelor alimentare sănătoase la copii.  
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 Copiii nu sunt recompensaţi/gratificaţi cu alimente (dacă au făcut ceva bine, dacă sunt supăraţi, 

trişti).  

 Copiii nu sunt ameninţaţi cu retragerea unui aliment preferat. 

 Preşcolarii participă la masă alături de adulţi şi sunt lăsaţi să aleagă din gama de alimente 

servită la masă. Sunt întărite alegerile sănătoase.  

 Desertul trebuie considerat un aliment cu valenţe egale cu celelalte alimente servite sau feluri de 

mâncare.  

 Preferinţele alimentare ale preşcolarilor trebuie respectate. Dacă preşcolarii refuză să mănânce 

anumite alimente sau refuză să mai mănânce un anumit aliment, adultul nu trebuie să insiste, să 

forţeze sau să ameninţe copilul.  

 Se recomandă folosirea termenilor de “alimente din care putem mânca mult” vs “alimente din 

care putem mânca puţin” atunci când învăţăm preşcolarii despre alimentele sănătoase şi 

nesănătoase. 

 Servirea mesei are loc într-un spaţiu special amenajat (nu în orice zonă a casei) şi nu este 

combinată cu alte activităţi (vizionarea TV, coloratul, pictatul, cititul, jocul).  

Recomandările pentru dezvoltarea practicării exerciţiului fizic:  

 Educarea părinţilor în legătură cu importanţa implicării active în activităţi fizice şi 

coparticiparea alături de copii.  

 Educarea părinţilor în legătură cu normele socio-culturale de gen ca factor de risc în dezvoltarea 

preferinţelor pentru tipul de activităţi de petrecere a timpului liber şi de relaxare.  

 Se recomandă fotografierea copiilor practicând exerciţii fizice sau executând activităţi în aer 

liber. Aceste fotografii sunt expuse (sunt înrămate şi decorează camera copilului sau alte spaţii 

în casă).  

 Părinţii pot propune ca activitate de familie participarea la jocurile sportive la care este permisă 

prezenţa spectatorilor (baschet, handbal, fotbal, polo etc.)  

 Întărirea practicării activităţilor în aer liber la copii.  

 Înscrierea copiilor în cluburi sportive organizate.  

 Controlul activităţilor de petrecere a timpului liber a preşcolarilor (reducerea accesului la 

jocurile pe computer sau vizionarea TV). 

 Nu se recomandă ca în camera copilului să fie TV sau computer.  

Bibliografie: 

Popescu, L. - Stil de viață sănătos, Editura Muntenia, Constanța, 2010 
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GÂNDURI PENTRU A TRĂI SĂNĂTOS 

 

Prof. înv. primar Popescu Natalia 

CNI „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea 

 

Pentru formarea şi promovarea unui stil de viaţă sănătos, ar trebui să avem în vedere 

alimentaţia, odihna, mişcarea şi, nu în ultimul rând, mentalitatea.  

Alimentaţia reprezintă un factor important din dezvoltarea naturală a vieţii. Odată cu trecerea 

anilor, alimentaţia devine din ce în ce mai mult o problemă pentru omenire. Dacă ne gândim la modul 

în care se hrăneau oamenii încă de la începutul vieţii pe pământ, constatăm că  strămoşii strămoşilor 

noştri, care nu ştiau ce este aceea electricitate, foc, ploaie, mâncare se întreţineau foarte sănătos. Se 

hrăneau din vânat, legume şi fructe, totul fiind foarte sănătos, fără lipide. Alimentaţia bunicilor noştri ar 

putea fi un alt exemplu. Nu se dădeau deoparte când venea vorba de nişte şuncă proaspătă cu ceapă, 

şorici sau sarmale. Şi iată că şi ei sunt sănătoşi. Generaţia aceasta însă, se bazează mult pe mancarea 

nesănătoasă, plină de uleiuri, mâncare de fast-food. Şi atunci când ne hotărâm să schimbăm ceva în 

meniu ne gândim că ne hrănim sănătos mâncând brânză de vaci, caşcaval, carne de vită, porc sau găină, 

iar toate acestea sunt lipide (grăsimi). Un organism sănătos are nevoie şi de fibre (legume verzi: salate, 

fasole verde, praz, spanac), proteine (peşte, ouă, lactate) sau glucide (fructe, miere). Din cele precizate 

rezultă că fiecare organism se modifică odată cu schimbarea alimentaţiei. 

Citind, am aflat că o alimentaţie sănătoasă ar consta în combinarea alimentelor în funcţie de 

caloriile de care are nevoie organismul şi că mesele ar trebui să fie în număr de cinci pe zi, la intreval 

fix. Cu anumite trucuri putem  avea un stil de viaţă cât mai sănătos, în primul rând reducând consumul 

de sare şi zahăr doar prin cititul etichetelor, spun medicii. Foarte multe alimente (ketchup, sos de 

spaghete, sucuri şi cereale) conţin zahăr sub formă de glucoză sau fructoză. În acelaşi timp, conservele 

sunt pline de sare. Dacă citim cu atenţie etichetele putem renunţa la anumite alimente, care par 

sănătoase, însă conţin zahăr şi sare în exces. Nu este însă bine să renunţăm la consumul de dulciuri. 

Dar, în loc să consumăm dulciuri zilnic, este bine să le consumăm doar în weekend, de exemplu.   

Aceste sfaturi le găsim oricând încercăm să ne documentăm, numai că persoanele din zilele de 

astăzi ţin cont mai mult de alte aspecte al vieţii, care ne acaparează, cu sau fără vrerea noastră. 

Majoritatea ne gândim la bani, la necazuri, la prieteni, la probleme în dragoste / familie şi de felul în 

care ne comportăm cu noi înşine nu mai ţinem cont. Între atâtea gânduri, mulţi ne grăbim să mâncăm 

ceva pe fugă şi nici nu ne mai uităm ce anume, fiind resemnaţi cu gândul că e ceva de mâncare. Chiar 
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dacă e prânz şi mănânci sandwichuri sau e dimineaţă şi mănânci cartofi prăjiţi, important este să te 

simţi sătul. Ajuns acasă de la muncă, liceu, scăpat de griji şi de tot ce apasă  asupra ta, doreşti să te uiţi 

la televizor, să faci ceva care să te recreeze. Din nou nu te gândeşti la alimentaţie şi poate fi chiar 10 

noaptea şi să nu ai decât sarmale, că tot înfuleci câteva de foame. 

Energia furnizată organismului ar trebui să provină 60-70% din glucidele din cereale, fructe, 

legume și zarzavaturi, 20-30% din lipide și 10-12% din proteine. O alimentație sănătoasă implică 

reducerea consumului de alimente bogate în colesterol (slănină, unt, margarină de consistență crescută, 

smântână gălbenuș de ou, carne – în specila carnea roșie). S-a demonstrat că un aport crescut de 

grăsimi crește riscul apariției bolilor de inimă, a vezicii biliare, obezitate și chiar a unor tipuri de 

cancer. Cel mai potrivit pentru organism este un consum moderat (<30% din totalul caloriilor) de 

grăsimi mai sănătoase, uleiuri vegetale (nehidrogenate), floarea-soarelui, soia, măsline. Este important 

să ne hrănim cu alimente cu conținut redus de zaharuri și dulciuri rafinate, iar alimentația zilnică să fie 

bogată în cereale, fructe și legume.proteinele au rolul lor în metabolismul zilnic, dar nu trebuie să 

depășească 1/3 din totalul caloriilor zilnic consmunate.  

Un aport prea mare de proteine suprasolicită funcționarea rinichilor și induc o pierdere 

accentuată de Ca din organism. Surse de proteine sunt: leguminoasele uscate (fasolea, mazărea, lintea), 

nucile, pâinea din cereale integrale, cerealele, laptele, ouăle și carnea. 

Busuiocul, cimbrul, mărarul, usturoiul, pătrunjelul, menta, salvia, cimbrișorul, chimionul și 

ienupărul pe lângă faptul că ameliorează mult gustul mâncării, contribuie la procesul de digerare și 

eliminare a grăsimilor. Fructele cum ar fi: ananasul, merele, portocalele, căpșunele, afinele, zmeura, 

mango, grapefruit și lămâia au rol în distrugerea proteinelor. O hrană sănătoasă este o hrană proaspătă, 

variată, bogată în substanțe vitale, alcaline, cu multe săruri minerale și oligoelemente.  

Alimetația reprezintă domeniul în care se fac cele mai grave erori. Omul modern se hrănește 

într-un mod nesănătos, mănâncă neregulat și mult. Așa se face că o persoană din două suferă de exces 

de greutate (depășirea cu peste 10% a greutății normale), aceasta efect nefast asupra sistemului osos, a 

scheletului și aspura aparatului motor, în special asupra părții inferioare a corpului. Cu cât excesul în 

greutate este mai mare cu atât crește și procentul persoanelor care suferă de maladii coronariene 

(angină pectorală, infarct miocardic, ateroscleroză) sau cu afecțiuni cancerigene, cum ar fi cancerul 

intestinelor. Statisticile arată că peste 30% dintre obezi mor din cauza bolilor de ficat sau a diabetului. 

De asemenea obezii pot avea probleme mult mai mari decât cei cu greutate normală în cazul unor 

intervenții chirurgicale. Cea mai mare greșeală făcută în domeniul nutriției, privește absorbția excesivă 

a hidraților de carbon, care sunt lipsiți de valoare nutritivă și care se găsesc în: zahăr, dulciuri, făină și 

băuturi alcoolice. Acestea sunt transformate de organism în depuneri de grăsimi. Obezii se află în 
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interiorul unui cerc vicios. Aceștia se confruntă cu un stres psiho-social care în general în determină să 

mănânce tot mai mult. 

Multe persoane, în special femei, iau medicamente de sinteză pentru slăbit, care au efectul de a 

le suprima pofta de mâncare acționând ca un laxativ. Folosirea permanentă a acestor medicamente 

creează dependență și perturbă metabolismul apei și a sărurilor din organism, provoacă edeme, 

afectează rinichii, produc tulburări psihice și de ritm cardiac. 

Au apărut regimurile pe bază de pulberi care, în primă fază, produc o scădere însemnată în 

greutate, deoarece organismul pierde multă apă, dar nu scade și grăsimea. Toate aceste cure de slăbire 

restrictive au marele dezavantaj că persoana nu învață să-și înlocuiască modul de nutriție nesănătos cu 

obiceiuri alimentare mai bune, astfel că majoritatea își regăsesc vechea greutate la numai câteva 

săptămâni de la terminarea regimului. 

Regimul disociat propune o alternativă blândă și eficace, pe termen lung, în curele radicale și 

restrictive, care au ca scop scăderea greutății prin prevenirea persoanei asupra anumitor alimente. 

Acesta însemnă că unele alimente se potrivesc mai bine între ele decât altele. Dacă alimentele care nu 

se potrivesc se consumă împreună, se produce pentru scurtă durată o dereglare digestivă, în primul rând 

balonare, apoi o mărire a organelor digestive. Digestia are loc mai ușor dacă sucurile gastrice 

prelucrează un singur fel de alimente. De exemplu, legumele verzi se potrivesc cu carnea, decât cu cele 

care conțin amidon, deoarece acestea din urmă se digeră în mediu alcalin, spre deosebire de carne 

căreia îi trebuie un mediu acid.  

Dar dintr-o viaţă sănătoasă nu face parte numai alimentaţia. Un rol foarte important îl are  apa, 

care menţine hidratarea organismului, dar şi determină organismul să elimine toxinele. În lipsa ei, 

concentrarea de toxine din organism creşte şi ele devin mai greu de eliminat, fiind recomandat să se 

consume 1- 1,5 litri de apă pe zi. 

Alţi factori care ne-ar putea influenţa stilul de viaţă ar fi odihna şi mişcarea. Munca excesivă,  

suprasolicitarea şi încordarea psihică, nopţile nedormite sunt considerate ca parte integrantă a vieţii 

obişnuite. Fie că este vorba de oameni de afaceri, de elevi sau studenţi, de muncitori  sau de femei 

casnice, toţi aceia în a căror viaţă echilibrul dintre activitate şi repaus  este răsturnat în favoarea 

suprasolicitării, vor resimţi urmările abuzurilor îndelungate. De altfel, în societatea modernă, medicii 

constată că cel mai frecvent simptom de care se plâng pacienţii este oboseala. De aceea, pentru a avea o 

viaţă sănătoasă, ar trebui să respectăm odihna zilnică, deoarece somnul constituie o perioadă 

reparatorie a organismului. Este cunoscut faptul că nevoia de somn diferă în funcţie de vârstă, de la 21-

22 ore pentru un nou-născut, la 7-8 ore pentru adult, iar pentru  vârstnici la 5-7 ore. Privarea 

îndelungată de somn este însoţită de o serie de tulburări psihice, printre care apariţia iluziilor şi a 
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halucinaţiilor. Chiar o singură noapte albă poate să aibă efecte adverse.Un cercetător de la 

Universitatea Stanford a arătat că organismul nostru ţine evidenţa "datoriei de somn" şi dacă privarea 

de somn din timpul unei nopţi nu este compensată curând, organismul va încerca să-şi recupereze 

singur "datoria" prin apariţia picotelii în cele mai neaşteptate momente. De asemenea, ar trebui 

respectate atât odihna săptămânală, cât şi cea anuală. Ar trebui să ne rezervăm o zi de odihnă în fiecare 

săptămână deoarece viaţa noastră este în general o luptă, dar nu este bine să fie continuă, neîntreruptă. 

Avem nevoie de momente şi zile de recreere, după cum orice om care munceşte îşi merită concediul şi 

orice elev sau student are dreptul la vacanţe. Ar trebui să facem tot posibilul ca, pe timpul concediului,  

să ne detaşăm realmente de problemele de serviciu şi de oricare alt fel de probleme. Îndeajuns de multă 

odihnă ne poate face să ne simţim veseli, plini de viaţă, să ne dorim ca acea zi să fie una frumoasă şi să 

ne dăm silinţa să o facem să fie aşa.  

Pentru a fi în formă trebuie să facem mişcare, chiar dacă suntem obosiţi, nu avem timp sau 

suntem stresaţi. Mişcare poate însemna chiar şi urcatul scărilor, însă este mult mai bine să avem un 

program bine structurat, care să cuprindă mersul la sala de forţă şi exerciţii de tip cardio.  

O alimentaţie echilibrată trebuie să ţină cont de orice modificare în gradul de activitate fizică, 

cel mai important element de care depinde cantitativ aportul caloric. Eforturile de secole ale omului de 

a-şi uşura munca a condus în epoca modernă la o reducere a activităţii fizice, care nu poate fi 

compensată de efectuarea ocazională sau la sfârşit de săptămână a unui sport sau a unui program de 

activitate fizică. Întrucât scăderea activităţii fizice nu se asociază cu o scădere proporţională a aportului 

alimentar, câştigul ponderal constituie consecinţa acestui dublu dezechilibru. Ca o concluzie, e nevoie 

de implicarea mai activă în promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu o alimentaţie echilibrată şi 

activitate fizică zilnică. Aceasta este un factor cheie în obţinerea şi menţinerea unei greutăţi optime, 

este eficace în prevenirea şi tratamentul obezităţii, reduce riscul apariţiei anumitor boli cronice, 

promovează bunăstarea psihologică şi reduce stările de anxietate, depresie uşoară şi moderată. Pentru 

reducerea riscului acestor afecţiuni, se recomandă ca adulţii să efectueze minim 30 de minute de 

activitate fizică de intensitate moderată, zilnic, iar vârstnicii trebuie să evite exerciţiile fizice 

obositoare, dar plimbările sau diferitele activităţi fizice moderate sunt indispensabile.  

Stresul este un alt factor important ce ţine de o viaţă sănătoasă. Stresul există în orice zi. E 

imposibil să nu te gândeşti la ceva care să te macine sau să îţi faci gânduri rele, ceea ce înseamnă stres. 

Un stres uşor, de genul gândurilor negative poate duce la plictiseală sau oboseală. Un stres ceva mai 

puternic, cazuri în care eşti stresat de o veste pe care o aştepţi, de părăsirea prietenei / prietenului, de 

problemele de la şcoală, pot duce la  ceva mai grav, cum ar fi consumul în exces al băuturilor alcoolice, 

ţigărilor, dependenţe de droguri, agresivitate, creşterea pulsului sau nervozitate, iar un stil de viaţă 
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sănătos este un mod natural şi armonios de a trăi,  presupune evitarea tuturor acelor comportamente 

care pot dăuna în orice fel stării noastre de sănătate: consumul de substanţe nocive, alimentaţia 

nesănătoasă, lipsa exerciţiului fizic sau stresul. 

De asemenea, pentru a avea o viaţă sănătoasă ar trebui să fim echilibraţi şi să nu lăsăm 

televizorul sau calculatorul să ne invadeze viaţa într-o măsură atât de mare încât să devenim sclavii 

acestora, petrecând foarte multe ore în faţa lor. Televizorul poate dăuna cel mai mult copiilor, mai ales 

celor mai mici, sub vârsta de 2 ani. Conform unui studiu cei mici pot ajunge să sufere de obezitate. 

Copiii preferă să se uite la televizor şi să mănânce în faţa acestuia, în locul practicării unui sport. Din 

cauza televizorului, adolescenţii sunt mult prea captivaţi de emisiunile de divertisment sau de filme, în 

loc să îşi facă timp pentru ei sau să citească ceva.  

Calculatorul, ca şi televizorul este un alt mod de a atrage atenţia adolescenţilor. Îndelungata 

şedere în faţa acestuia poate duce la deformarea coloanei, poate avea consecinţe negative şi asupra 

gândirii tinerilor. Folosirea în exces a acestuia poate duce  la depresii şi iritabilitate.  

 Se spune că există un început pentru toate, iar începutul unui stil de viaţă sănătos este o 

mentalitate pozitivă. Tot ceea ce gândim se adevereşte în lucruri materiale, fapte reale; gândurile 

pozitive sau negative se concretizează mai devreme sau mai târziu. Dacă  punem accent pe lucrurile 

negative care nu vrem să se întâmple  şi ni le întipărim în minte, cândva exact acel lucru se va întâmpla.       

În schimb, dacă mentalitatea va fi una pozitivă şi ne umplem mintea de imagini, amintiri, gânduri 

pozitive, frumoase în viaţa noastră se vor adeveri numai lucruri bune şi  toate gândurile pozitive se vor 

transforma în lucruri adevărate. 

Cu o mentalitate pozitivă putem avea tot ce ne dorim (casa în care vrem să locuim, banii pe  

care vrem să îi avem, notele pe care vrem să le obţinem, mai mult succes, o slujbă nouă). Dacă ne 

dorim  cu adevărat ceva, sigur se va împlini. 

O mentalitate pozitivă nu ne aduce doar lucruri materiale, ea ne aduce şi o sănătate bună            

(persoane bolnave, paralizate chiar s-au vindecat în urma gândirii pozitive). 

Tot ce avem nevoie pentru a avea viaţa perfectă pe care ne-o dorim este să ştim cum să gândim, 

pentru că în principiu “Gândurile devin fapte “.  

În concluzie, pentru o viaţă sănătoasă aveţi grijă de alimentaţia voastră, de odihna necesară, 

faceţi zilnic mişcare, evitaţi pe cât posibil stresul, nu petreceţi mult timp în faţa televizorului sau a 

calculatorului şi gândiţi mereu pozitiv! 
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DIGESTIA, NUTRIȚIA ȘI STAREA DE SĂNĂTATE 

 

Prof. Popescu Natalia - Elena  

Școala Gimnazială Sadova, județul Dolj 

 

Atât sănătatea fizică, cât şi cea psihică depinde foarte mult de obiceiurile zilnice pe care le avem 

şi de modul în care trăim. Ceea ce este mai esențial, este faptul că stilul de viață este un factor ce poate 

fi controlat, asfel ne putem controla și sănătatea. Eliminând obiceiurile alimentare nesănătoase, 

sedentarismul,  factrori nocivi precum tutunul, alcoolul putem să ne menținem mai sănătoși. 

Digestia face parte din viața noastră de zi cu zi, iar prin acest proces se asigură necesarul de 

nutrienți pentru functionarea organismului uman. Componentele tubului digestiv au un rol de 

necontestat în procesul de digestie, iar patologia acestui organ cuprinde o varietate de afecțiuni și 

afectează un număr foarte mare de indivizi, începând de la copii, până la vârstnici. 

Dintre cele mai comune afecțiuni digestive amintesc: gastritele, ulcerul gastroduodenal, cancerul 

gastric etc. 

Gastritele - se manifestă printr-un sindrom de suferinţă gastrică; pot fi provocate de procese 

inflamatorii, degenerative, metaplazice, alergice, care produc modificări morfologice ale mucoasei și 

submucoasei stomacului. 

Ulcerul gastroduodenal -  prezintă autodigestia mucoasei de către pepsina proprie în prezenţa 

clorurii de hidrogen ca o consecinţă a dezechilibrului  dintre factorii care agresează mucoasa şi factorii 

protectivi, cu funcţie de contracarare a agresiunii. 

Cancerul gastric  - cele mai frecvente localizări ale bolii canceroase sunt acelea la nivel gastric. În 

cazul tumorilor maligne, problema cea mai importantă este aceea a unui diagnostic precoce.  

Diagnosticul pozitiv se bazează pe datele furnizate de examenul clinic şi radiologic, precum şi pe 

examenele complementare şi mai ales pe fibroscopie şi biopsie. 

De cele mai multe ori, nu luăm în seamă semnele pe care ni le trimite organismul, tratăm 

superficial sau după ureche durerile stomacale, fără să realizăm că, acestea, în lipsa unui tratament de 

specialitate, pot avea consecințe grave asupra întregului organism. 

Bolile digestive sunt boli cu largă răspândire în populație, ocupând un loc important în 

morbiditatea generală. Ponderea mare pe care o au aceste boli în patologia generală, potențialul mare 

invalidant al unora din ele, interacțiunile lor cu factorii de mediu și de alimentaţie, fac necesară 

cunoașterea lor în stadiile cât mai incipiente, pentru tratarea și prevenirea complicațiilor lor. 
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În zilele noastre, datorită ritmului alert și programului aglomerat, oamenii, mai ales tinerii și 

copiii, nu respectă un regim echilibrat, cu trei mese și două gustări, preferând mâncarea fast-food, 

dulciurile și băuturile carbogazoase. Stresul este o componentă nelipsită din viața fiecărui individ, care 

își pune amprenta asupra problemelor digestive.  

Influența factorilor externi în corelație cu factorii genetici sau asocierea cu alte afecțiuni 

evidențiază o tendință îngrijorătoare a creșterii afecțiunilor digestive la nivelul populației globului, dar 

și în țara noastră. 

Aceste date ilustrează importanța elaborării și implementării unor programe de intervenție 

destinate creșterii motivației populației pentru prevenirea afecțiunilor digestive. 

Este extrem de important ca în special elevii și populația tânară să înțeleagă importanța prevenirii 

apariției stării de boală, iar în cazul afecțiunilor digestive trebuie conștientizat faptul că respectarea 

unui program de igienă general și o alimentație corectă sunt absolut necesare. 

De aceea este foarte importantă utilizarea de strategii de predare – învațare - evaluare potrivite  în 

vederea formării la elevii de gimnaziu a competențelor specifice din programa școlară de biologie, a 

unor atitudini şi comportamente legate de prevenirea afecțiunilor digestive și menținerea stării generale 

de sănătate. 

Școala împreună cu mijloacele mass media promovează și învață populația să se ghideze după un 

regim alimentar sănătos, echilibrat și în acest fel patologia gastrică, dar nu numai, va pierde terenul pe 

care se pare că l-a câștigat în ultimul timp. 

Un regim de viață echilibrat al populației globului va contribui substanțial la diminuarea cazurilor 

din ce în ce mai crescute ale afecțiunilor digestive. 

Pentru atingerea acestui obiectiv este necesar ca încă din școală, de la vârste fragede elevii să 

înțeleagă cât de importantă este sănătatea pentru om și că este mult mai eficient să previi o afecțiune 

decât să o tratezi. Aici intervine rolul profesorului care trebuie să-i motiveze și să-i atragă pe elevi prin 

utilizarea unor metode și procedee de predare – învățare - evaluare diversificate, prin activități școlare 

și extracurriculare interesante, astfel ca la final să fie atinse cât mai multe din competențele specifice 

ale programei școlare de biologie. 

Numai în acest fel se va reuși formarea la elevi a unor atitudini şi comportamente legate de 

prevenirea afecțiunilor digestive și  menținerea stării generale de sănătate. 
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PRINCIPII DE BAZĂ ALE UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. înv. preşcolar Posea Raluca 

Şcoala Gimnazială Nr.2 Rm.Sărat - Structura G.P.P. Nr.2 Rm.Sărat , județul Buzău 

 

Toţi ne dorim o viaţă lungă şi fericită, unde boala şi necazurile să nu ne atingă. Însă ce facem 

pentru a ne atinge acest ţel? În caz că nu ştiaţi, mai mult de 80% din sănătatea noastră depinde de 

modul în care ne hrănim, dacă facem sau nu sport, dacă ne odihnim, ce emoţii şi sentimente 

experimentăm. Restul de 20% este transmis genetic sau are legătură cu mediul înconjurător şi sistemul 

de sănătate al ţării în care trăim. 

Cu alte cuvinte, stilul de viaţă este suma alegerilor mici pe care le facem în fiecare zi, care au 

un impact pe termen scurt sau lung asupra noastră. Iată care sunt cele 6 principii ale unui stil de viaţă 

sănătos: 

1. Respectăm principiile unei nutriţii optime (cantităţi potrivite, variate şi echilibrate). 

Din fericire, să avem o dietă sănătoasă nu trebuie să fie o provocare pentru nimeni. 

Funcţionează pe acelaşi principiu ca şi alte lucruri în viaţă: pe măsură ce practicăm ceva cât mai mult, 

cu atât devine mai uşor de făcut. 

Chiar dacă există sute de teorii ale unei diete sănătoase, cu informaţii mai mult sau mai puţin 

înţelese, sunt patru principii de bază referitoare la dieta de care trebuie să ţinem cont pentru a duce un 

stil de viaţă sănătos: 

http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/alimentatia-sanatoasa-reguli-de-baza-pentru-o-viata-ferita-de-boli-12329553/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/alimentatia-sanatoasa-reguli-de-baza-pentru-o-viata-ferita-de-boli-12329553/
http://www.ghiduldesanatate.ro/02-nutritie/sfaturi-pentru-o-dieta-sanatoasa/
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a) Mâncăm alimente integrale, neprocesate. 

b) Introducem varietatea în dieta noastră. 

c) Consumăm cantităţi mari de legume. 

d) Practicăm mâncatul conştient. 

2. Practicăm orice activitate fizică 

Pentru a avea o viaţă lungă şi fără boli, alături de o dietă sănătoasă trebuie să facem şi sport. 

Mai exact, orice tip de activitate fizică. Găsim câteva exerciţii sau sporturi care ne atrag şi le practicăm 

constant. Încercăm să facem sport de două ori pe săptămână. 

3. Oferim organismului nostru suficient timp să se odihnească (relaxare, somn) 

Realitatea este că, dacă nu dormim suficient, nu vom avea un nivel optim de energie şi de 

productivitate în ziua respectivă. Este important să ne trezim în fiecare dimineaţă la aceeaşi oră şi să 

mergi la culcare când ne simţim obosiţi. Dacă respectăm acest principiu timp de câteva zile, organismul 

nostru se va regla şi ne vom simţi mai plini de energie pe zi ce trece. 

4. Eliminăm stresul din viaţa noastră. 

Stresul nu numai că ne face să fim irascibili tot timpul, dar ne afectează şi starea de sănătate a 

organismului. Există numeroase metode prin care putem să ţinem sub control stresul, de la yoga şi 

meditaţie până la practicarea unor sporturi şi mersul la somn. Găsim cea mai eficientă modalitate care 

ne ajută să ne relaxăm şi să nu ne mai gândim la probleme şi profităm la maximum de ea. 

Putem chiar să mergem la cursuri de management al stresului sau la un psiholog, dacă 

considerăm că nu reuşim singuri să eliminăm stresul şi avem nevoie de ajutor calificat. Nu este o ruşine 

să apelăm la astfel de soluţii, ba chiar este indicat în ziua de azi când ne acordăm atât de puţin timp 

pentru propria persoană. 

5. Gândim pozitiv pentru a avea un stil de viaţă sănătos. 

Pentru a avea un stil de viaţă sănătos, evităm gândurile negative. Gândurile noastre creează 

realitatea în care trăim. Păstrăm controlul asupra minţii şi le influenţăm în mod pozitiv. Gândurile 

pozitive duc la sentimente şi la emoţii pozitive, care au un efect pozitiv asupra întregului organism. Ne 

motivăm cu idei pozitive. Citim cărţi pozitive şi îndeplinim sarcini pozitive (un hobby).  

6. Suntem persoane moderate. 

Ultimul principiu al unui stil de viaţă sănătos este moderaţia. Găsim un echilibru în viaţa 

noastră. Putem să facem aproape orice, dacă o facem cu moderaţie. Un exemplu clasic este consumul 

de alcool. Putem să bem un pahar, două de alcool, însă dacă depăşim zilnic aceste cantităţi înseamnă că 

avem deja o problemă. 

http://www.ghiduldesanatate.ro/03-ora-de-sport/cum-sa-slabesti-eficient-antrenament-aerob-vs-antrenament-anaerob/
http://www.ghiduldesanatate.ro/01-sanatate/semnificatia-unui-stil-de-viata-sanatos/
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Însă moderaţia nu se aplică doar la consumul de alcool sau alte vicii. Suprasolicitarea la locul 

de muncă, obsesia de slăbire şi chiar mersul prea des la sala de fitness reprezintă alte obiceiuri 

nesănătoase de care trebuie să ţinem cont. 

De asemenea, prea multă moderaţie reprezintă o altă problemă cu care trebuie să ne confruntăm. 

Nu este un capăt de ţară dacă pierdem o noapte pe săptămână în club, dacă mâncăm într-o zi o ciocolată 

neagră întreagă sau dacă nu am avut chef să ne ducem timp de o săptămână la sală. Este în regulă să 

mai trecem din când în când prin astfel de momente. Trebuie să ţinem minte: Totul cu moderaţie, 

inclusiv moderaţia în sine. 

Educaţia este un alt factor important care intră în componenţa stilului de viaţă sănătos. Stilul de 

viaţă sănătos înseamnă să ne schimbăm modul de a trăi, dar şi modul de gândire (nesănătos) cu un mod 

de trăi şi de gândire sănătoasă constructivă, pozitivă. 

Să renunţăm prin informare, educare, autoeducare la obiceiurile proaste, nesănătoase şi să 

le înlocuim prin obiceiuri bune, sănătoase pentru noi şi cei din jurul nostru.  

Un exemplu foarte interesant de urmat este efectul benefic al plantelor ornamentale asupra stării 

noastre de spirit şi de sănătate. 

Astăzi, un număr tot mai mare de oameni lucrează în spaţii închise cu puţine ferestre, de cele 

mai multe ori fără plante decorative naturale. 

Nu mulţi sunt cei care au şansa de a ocupa un loc într-un birou ambientat cu plante decorative, 

sau de unde pot admira cerul sau o grădină. Pentru restul, privarea de o sursă naturală de lumină şi de 

aer proaspăt poate fi destul de greu suportat. 

Un mod eficient de a îmbunătăţi starea de sănătate şi de spirit a celor care lucrează în astfel de 

spaţii şi de a da viaţă mediilor de lucru este introducerea de plante decorative de interior în peisajul 

biroului. De fapt, plantele ornamentale oferă o gamă mult mai largă de beneficii, după cum urmează: 

1. Plantele decorative naturale de interior la birou purifică aerul 

Studiile NASA au demonstrat că există anumite plante ornamentale care s-au dovedit a fi 

extrem de eficiente în curăţarea aerului la birou. Multe dintre plantele ornamentale de interior elimină 

poluanţii din aer prin procese naturale de respiraţie. Printre aceste plante decorative de birou se numără 

şi Dracaena, Ficus benjamina, Aglaonema, Sansevieria. 

2. Plantele decorative naturale de interior îmbunătăţesc sănătatea fizică şi psihică 

Plantele ornamentale la birou nu numai că purifică aerul, dar ele au şi rolul de a reduce 

oboseala, ameţelile, senzaţiile de tuse sau durerile de cap.  

Dacă lucrăm într-un birou alături de multe persoane, sigur ni s-a întâmplat deja să ne 

confruntăm cu stări de somnolenţă sau oboseală la locul de muncă. Când în aceeaşi încăpere lucrează 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

263 

 

un număr mare de indivizi, nivelul oxigenului scade. Aşa se explică de ce avem dureri de cap sau ne 

pierdem concentrarea la birou. 

Din fericire, plantele în ghiveci absorb dioxidul de carbon prin fotosinteză şi împrospătează 

aerul prin eliberarea oxigenului la nivelul frunzelor. Acest lucru a fost demonstrat de oamenii de ştiinţă 

de la Universitatea de Tehnologie din Sydney care au constatat că în birourile unde există aer 

condiţionat, se reduce nivelul de dioxid de carbon cu 10% prin amplasarea de plante decorative. Mai 

mult, beneficiile sunt cu atât mai mari cu cât vorbim despre o încăpere fără aer condiţionat. Mai exact, 

acelaşi studiu a demonstrat ca într-un astfel de mediu, nivelul de CO2 este redus cu 25% prin utilizarea 

de plante la ghiveci. 

Pare incredibil, însă podelele, pereţii, mocheta, covoarele, monitoarele, televizoarele sau 

jaluzelele emană gaze toxice care afectează calitatea aerului. Din aceste surse sunt eliberate substanţe 

dăunătoare pentru om numite compuşi organici volatili (COV), care pot provoca alergii, astm, dureri de  

cap sau chiar sindromul clădirii bolnave (SBS – ,,sick building syndrome”- termen ce descrie situaţiile 

în care ocupanţii clădirilor de birouri acuză probleme acute de sănătate care, se pare, sunt legate de 

timpul petrecut în clădirile de birouri). 

Studiile NASA au scos la iveală faptul că prin amplasarea de plante decorative putem fi extrem 

de eficienţi în reducerea toxinelor dăunătoare din interiorul clădirilor moderne. De fapt, puterea adusă 

de o singură plantă la ghiveci este atât de mare încât, în 24 de ore, ea poate filtra până la 57% din aerul 

dintr-o încăpere. 

Putem asocia amenajarea cu plante decorative la ghiveci cu plămânii şi rinichii unei clădiri. 

Plantele decorative au un rol esenţial în crearea unui nivel echilibrat de umiditate, lucru deosebit de 

important pentru noi. Umiditatea ridicată din mediul de lucru sau de acasă poate duce la apariţia 

infecţiilor fungice, în timp ce umiditatea scăzută favorizează infecţiile virale. Studiile realizate de 

specialiştii norvegieni au subliniat că plantele decorative la birou reduc oboseala, uscăciunea 

mucoaselor respiratorii, tusea şi intensitatea durerilor în gât cu mai bine de 30 de procente. 

 Iată doar câteva din metodele prin care ne putem face viaţa mai frumoasă şi mai sănătoasă, care 

ne sunt la îndemână şi care au consecinţe benefice nu numai asupra noastră, ci şi asupra celor din jurul 

nostru.  

 

Bibliografie: 

1.Cheorghiu, Alexandru - Alimentaţia: Strategii şi principii alimentare generale. Tu şi corpul tău 

pentru un nou secol,  Bucureşti, Editura Humanitas, 2001 

2.Small, Gary - Dieta longevităţii. Secretele longevităţii, Iaşi, Polirom, 2007 
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                         ETICHETA, CARTEA DE VIZITĂ A ALIMENTELOR 

 

Prof. Predescu Stela  

Școala Gimnazială Singidava Cugir, județul Alba 

 

“Consumatorul este pentru economie, ceea ce este alegătorul pentru politică”(Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Consumatorului). 

 

 Auzim foarte des formularea „citește cu atenție eticheta și prospectul produsului înainte de a-l 

cumpăra”. Foarte puţine persoane acordă importanţă detaliilor de pe ambalajul produselor pe care le 

achiziţionează, probabil din cauză că nu ştiu exact cum să interpreteze aceste informaţii. De fiecare 

dată când achizitionăm un produs, fie el comestibil sau nu, trebuie să avem mare grijă la etichetă. Nu 

trebuie să ne lăsăm înșelați de ambalajele viu colorate, pentru că se poate întâmpla să avem surprize 

neplăcute. 

 Eticheta reprezintă un material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care oferă 

consumatorului detalii privind caracteristicile produsului respectiv. Eticheta alimentelor trebuie să fie 

redactată în limba română și trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:  

 a) denumirea sub care este vândut alimentul;  

 b) lista cuprinzând ingredientele și cantitatea lor; 

 c) valoarea energetică;  

 d) cantitatea netă pentru alimentele preambalate;  

 e) data durabilităţii minimale sau, în cazul alimentelor care din punct de vedere microbiologic 

au un grad înalt de perisabilitate, data limită de consum;  

 f) condiţiile de depozitare sau de folosire, atunci când acestea necesită indicaţii speciale;  

 g) denumirea şi sediul producătorului, ambalatorului, distribuitorului înregistrat în Uniunea 

Europeană; în cazul produselor provenite din ţări din afara Uniunii Europene se înscriu denumirea şi 

sediul importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România.  

 h) locul de origine sau de provenienţă a alimentului, dacă omiterea acestuia ar fi de natură să 

creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reală a alimentului;  

 i) instrucţiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare 

necorespunzătoare a alimentelor;  

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

http://www.csid.ro/diet-sport/noutati-dieta-si-sport/citeste-etichetele-pentru-a-alege-sanatos-2779919/
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 k) o menţiune care să permit identificarea lotului.  

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

produselor, în privința: 

 -caracteristicilor alimentului, a naturii, proprietăților, compoziției, cantității, durabilităţii, 

originii sau provenienței, metodelor de fabricație; 

 -atribuirii de proprietăți pe care produsele nu le posedă; 

 -sugerării că alimentul are caracteristici speciale, atunci când, în realitate, toate produsele 

similare au aceste caracteristici (mențiunea "Fără colesterol" înscrisă pe produse de origine exclusive 

vegetală, colesterolul fiind atribuit numai produselor de origine animală). 

 Toate ingredientele trebuie să fie menționate pe etichetă în ordinea descrescătoare a 

cantitățiilor. Aditivii alimentari, vitaminele și mineralele adaugate trebuie deasemeneasă fie incluse în 

lista ingredientelor. Aditivii alimentari se înscriu în lista ingredientelor cu denumirea categoriei din 

care fac parte (coloranți, conservanți, stabilizatori, îndulcitori, etc.) urmată de denumirea chimică sau 

codul numeric CE. De exemplu: acidifiant: acid citric sau E330. Aditivii alimentari ce trebuie 

specificați sunt: acidifianții, agenții de afânare, de îngroșare, de glazurare, de umezire, de întărire, de 

încarcare, amelioratorii de făină, amidonulmodificat, antiaglomeranții, antioxidanții, antispumanții, 

coloranții, conservanții, corectorii de aciditate, emulsificatorii, gelifianții, gazele de expandare, 

îndulcitorii, potențiatorii de aromă, sărurile de topire, stabilizatorii. Există nenumărate exemple de 

alimente pe piață care nu menționează aditivii, ci doar categoria de aditivi. 

 Este important să ştim cum să interpretăm eticheta de pe ambalaj. Valoarea energetică este 

foarte important, deoarece dictează câte calorii vom ingera. Totuşi, nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de 

numărul mic de calorii prezentat, deoarece el este calculat doar în baza a 100 de mililitri sau grame din 

produsul respectiv. De exemplu, 100 de ml de Coca Cola conţin 42 de calorii, însă o sticlă de 2 litri 

poate ajunge la 820 de calorii. 

 Unele alimentele sunt scutite de indicarea datei durabilităţii minimale: fructele şi legumele 

proaspete neprocesate, băuturile conținând 10% sau mai mult în volume alcool, oțetul de fermentație, 

sarea de bucătărie, cu excepția celei iodate, zahărul și mierea de albine, guma de mestecat, porţiile 

individuale de înghețată nepreambalată etc. 

 Există mențiuni suplimentare de etichetare pentru diferitele grupe de produse, dintre care voi 

menționa: 

    * Laptele trebuie să includă procentul de grăsime și procedeul de tratament termic; 

    * Iaurtul și smântâna - procentul de grăsime; 

    * Brânzeturile - procentul de grăsime raportat la substanța uscată şi procedeul de tratament termic; 
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    * Untul - procentul de grăsime şi o menţiune specială în cazul adaosului de sare; 

    * Margarina - tipul de margarină după procentul de grăsime. În cazul în care conţine mai mult de 

0,5% sare trebuie să fie specificat pe etichetă; 

    * Pentru uleiurile şi grăsimile folosite ca ingredient în diferite produse trebuie specificată originea 

acestora (vegetală sau animală), iar pentru cele hidrogenate, menţiunea hidrogenată / hidrogenată; 

    * Pentru produsele din carne – trebuie menţionate, specia de animal şi tratamentele utilizate; 

    * Pentru produsele din ciocolată – trebuie să cunoaştem procentul de cacao substanţă uscată, din 

greutatea totală; 

    * Pentru băuturile alcoolice – sunt absolute interzise menţiunile precum: reconfortant, energizant, 

tonic; 

    * La oţet – trebuie să cunoaştem cantitatea de acid exprimată în grame acid acetic la litru; 

    * Alimentele congelate – trebuie să poarte mențiunile "Produs congelat" şi "A nu se recongela după 

decongelare"; 

    * Produsele care conţin îndulcitori artificiali, precum aspartam, cyclamat, trebuie să poarte 

menţiunea "cu îndulcitori", iar această menţiune trebuie să însoţească denumirea produsului; 

    * Atunci când un ingredient conţine gluten, denumirile "amidon", respectiv "amidon modificat", se 

completează prin indicarea originii acestuia. Această menţiune este necesară, deoarece există persoane 

cu intoleranţă la gluten. 

 Concursul „Alege! E dreptul tău!” a fost un bun prilej pentru exersarea cunoștințelor elevilor 

școlii noastre cu privire la elementele unei etichete. Iată două dintre etichetele premiate la faza 

județeană: 

 

Popa Andrei, clasa a VII-a- Premiul I Banu Ioana, clasa a VIII-a- Mențiune 

 Consumatorii  trebuie  să cumpere numai acele produse alimentare care corespund cu 

exigențele, nevoile şi interesele lor și care le oferă toate informaţiile despre ele. Numai deţinând 
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informația corectă se poate face o alegere bună. Nu trebuie să cumpărăm produse care nu satisfac 

prevederile legale ale etichetării alimentelor,  numai astfel pot fi eliminate de pe piață astfel de produse. 

 

Bibliografie: 

1. Partin, Zoe; Stama, Ioana - Educație pentru sănătate, clasele V-VI, Ed. Corint, București, 2008              

2. *** - Ordinul 45/2012 privind controlul pe piață al mențiunilor nutriționale și de sănătate înscrise 

pe produsele alimentare, în www.anpc.gov.ro. 

 

OBEZITATEA, BOALA SECOLULUI 

 

Prof. Prențu Angelica 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu”  Mangalia, județul Constanța 

 

Obezitatea este o creștere exagerată a greutății corporale (peste 25% față de greutatea 

normală), cauzată de acumularea unei cantități mari de grăsime în țesutul subcutanat și în jurul 

viscerelor. Poate fi exogenă, când este determinată de o alimentație excesivă sau endogenă, când apare 

în urma unor tulburări ale glandelor endocrine ori ale centrilor nervoși din hipotalamus. Constituie un 

factor de risc în diabetul zaharat, patologia cardiovasculară și arterioscleroză. Obezitatea este o 

afecțiune medicală de nutriție și metabolism (schimb de materii) în care grăsimea corporală se 

acumulează în exces, astfel încât poate avea un efect advers, negativ asupra sănătății, ducând la o 

speranță de viață redusă și/sau probleme de sănătate.  

Oamenii sunt considerați obezi atunci când indicele de masă corporală (IMC), o mărime 

obținută prin împărțirea greutății unei persoane, exprimată în kilograme, la pătratul înălțimii acelei 

persoane, exprimată în metri, este mai mare de 30 kg/m
2. Obezitatea reprezintă una dintre principalele 

cauze de deces ce pot fi prevenite la nivel mondial. Studii americane și europene efectuate la scară 

largă au arătat că riscul de deces este cel mai mic la un IMC de 20–25 kg/m
2
 la nefumători și de 24–

27 kg/m
2
 la fumători, riscul crescând odată cu schimbările în oricare direcție. Un IMC mai mare de 32 

a fost asociat cu o rată a mortalității dublă printre femei, de-a lungul unei perioade de 16 ani. În Statele 

Unite se estimează că obezitatea cauzează de la 111,909 până la 365,000 de decese anual, în timp ce în 

Europa 1 milion (7,7%) de decese sunt atribuite greutății excesive. În medie, obezitatea reduce speranța 

de viață cu șase până la șapte  ani: un IMC de 30–35 reduce speranța de viață cu doi până la patru ani, 

în timp ce obezitatea severă (IMC > 40) reduce speranța de viață cu 10 ani.  Obezitatea mărește riscul 

http://www.anpc.gov.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Afec%C8%9Biune_medical%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C8%9Aesut_adipos&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Speran%C8%9B%C4%83_de_via%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Indicele_de_mas%C4%83_corporal%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Kilograme
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metri
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cauze_de_deces_ce_pot_fi_prevenite&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mortalitate
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apariției multor afecțiuni fizice și mentale. Aceste patologii asociate sunt întâlnite cel mai frecvent în 

sindromul metabolic, o combinație de tulburări medicale care include: diabetul zaharat de tip 2, 

tensiunea arterială ridicată, colesterolul sanguin crescut și nivelul crescut al trigliceridelor. 

Complicațiile sunt provocate fie direct de obezitate, fie sunt legate de aceasta în mod indirect, prin 

mecanisme care au o cauză comună, precum alimentația greșită sau un stil de viață sedentar.  

Forța legăturii dintre obezitate și afecțiunile specifice variază. Una dintre cele mai puternice 

legături este cea cu diabetul de tip 2. Grăsimea corporală excesivă stă la baza a 64% din cazurile de 

diabet la bărbați și a 77% din cazuri la femei.  Consecințele asupra sănătății se încadrează în două mari 

categorii: cele care pot fi atribuite efectelor creșterii masei adipoase (cum sunt osteoartrita, apneea 

obstructivă în somn, stigmatizarea socială) și cele datorate creșterii numărului celulelor adipoase 

(diabet, cancer, afecțiuni cardiovasculare, steatoză hepatică nealcoolică). Creșterea grăsimii corporale 

afectează răspunsul organismului la insulină, putând conduce la rezistență la insulină. Acumularea 

grăsimii generează, de asemenea, o stare proinflamatorie și o stare protrombotică.  Se crede că, la nivel 

individual, majoritatea cazurilor de obezitate se explică printr-o combinație de consum excesiv de 

calorii și lipsa activității fizice. Situațiile cauzate în principal de ereditate, motive medicale sau boli 

psihice sunt limitate. De fapt, se crede ca la nivel social cazurile de obezitate au crescut ca urmare a 

unui regim alimentar accesibil și savuros,a dependenței din ce în ce mai mari de mașină și a 

mecanizării. 

O analiză din 2006 a identificat zece alte posibile cauze ale creșterii obezității: (1) odihnă 

insuficientă, (2) disruptori endocrini (substanțe poluante din mediu ce interacționează cu metabolismul 

lipidic), (3) o variabilitate scăzută a temperaturii mediului înconjurător, (4) diminuarea fumatului, 

deoarece fumatul suprimă pofta de mâncare, (5) consumul crescut de medicamente care duc la 

creșterea în greutate (de ex., antipsihotice atipice), (6) creșteri proporționale în grupuri etnice și de 

vârstă, ce tind să cântărească mai mult, (7) sarcina la o vârstă mai înaintată (ceea ce poate cauza o 

predispoziție către obezitate infantilă), (8) factori de risc epigenetici transmiși din generație în 

generație, (9) selecția naturală pentru un IMC mai mare, și (10) mariajul asortativ ce duce la o 

concentrație ridicată a factorilor de risc pentru obezitate (acest lucru ar duce la creșterea numărului de 

persoane obeze prin creșterea discrepanțelor în greutate dintre oameni). Cu toate că există dovezi 

substanțiale ce susțin influența acestor mecanisme asupra creșterii gradului de răspândire a obezității, 

acestea sunt încă neconcludente, iar autorii afirmă că acestea au probabil o influență mai mică decât 

cele prezentate în paragraful anterior. 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) anticipează că supraponderalitatea și obezitatea ar 

putea înlocui curând unele preocupări tradiționale de sănătate publică, precum subnutriția și bolile 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sindromul_metabolic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Diabetul_zaharat_de_tip_2&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hipertensiune_arterial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipercolesterolemie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipertrigliceridemie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Un_stil_de_via%C8%9B%C4%83_sedentar&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Osteoartrit%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Adipocit&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Diabet_zaharat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Steatoz%C4%83_hepatic%C4%83_nealcoolic%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rezisten%C8%9B%C4%83_la_insulin%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inflama%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tromboz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calorii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Exerci%C8%9Biu_fizic
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Disruptor_endocrin&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fumat
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Antipsihotic_atipic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Epigenetici&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Selec%C8%9Bia_natural%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mariajul_asortativ&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_S%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Supraponderalitate&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C4%83n%C4%83tate_public%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Subnutri%C8%9Bie&action=edit&redlink=1
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infecțioase, reprezentând cea mai semnificativă cauză de afectare a stării de sănătate. Obezitatea 

constituie o problemă de sănătate publică și de politică datorită prevalenței, costurilor și efectelor 

asupra sănătății. Eforturile de sănătate publică sunt orientate în direcția înțelegerii și corectării 

factorilor de mediu responsabili pentru creșterea prevalenței obezității în rândul populației. Soluțiile 

urmăresc modificarea factorilor care provoacă consumul de calorii excesive și inhibă activitatea fizică. 

Eforturile includ programe federale rambursate privind alimentația în școli, limitarea publicizării 

directe a alimentelor de tip la copii
 și scăderea accesului la băuturile care conțin zahăr în școli. În 

construcția noilor așezări urbane, se întreprind eforturi pentru mărirea accesului la parcuri și 

dezvoltarea unor trasee pedestre.  

Bibliografie: 

1.https://ro.wikipedia.org/wiki/Obezitate        

2.http://www.divahair.ro/sanatate/nutritie_si_boli_metabolice/obezitatea__simptome,_diagnostic_si_tra

tament 

 

SĂ NE PĂSTRĂM SĂNĂTATEA CU AJUTORUL CIREȘELOR 

 

Prof.  Rădoi Iuliana 

Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”  Mioveni, județul Argeș 

 

Cireșele sunt fructe foarte sărace în calorii (cercetătorii spun că un bol de cireșe are doar 87 

de calorii, 22 grame de carbohidrați, 1 gram de proteine și 3 grame de fibre), dar cu un conținut mare 

de fitonutrienți. Culoarea este dată de antociani, care conferă cireșelor proprietăți antioxidante. Aceste 

fructe reprezintă și o importantă sursă de vitamina A, fiind bogate în betacaroten. Cireșele sunt 

deținătoare de multe dintre vitaminele din complexul de vitamine B, vitamina C, acid folic, niacină 

si riboflavină, precum și cantități semnificative de fier, magneziu și potasiu. 

Aceste fructe roșii, cărnoase și suculente nu sunt doar delicioase, dar au și numeroase beneficii 

pentru sănătate. Datorită cercetărilor medicale s-au putut demonstra efectele pe care aceste fructe le au 

asupra sănătății corpului uman.  

Astfel, cireșele îmbunătățesc somnul. Cireșele reprezintă una din puținele surse naturale de 

melatonină, un hormon care scade temperatura corpului provocând somnolență. Melatonina reglează 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Infec%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Obezitate
http://www.divahair.ro/sanatate/nutritie_si_boli_metabolice/obezitatea__simptome,_diagnostic_si_tratament
http://www.divahair.ro/sanatate/nutritie_si_boli_metabolice/obezitatea__simptome,_diagnostic_si_tratament
http://www.frunza-verde.ro/tag/fitonutrienti
http://www.frunza-verde.ro/tag/vitamina-c
http://www.frunza-verde.ro/tag/riboflavina
http://www.frunza-verde.ro/tag/fier
http://www.frunza-verde.ro/tag/magneziu
http://www.frunza-verde.ro/tag/potasiu
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ritmul cardiac și ciclul de somn al organismului. Această substanță este esențială și pentru sistemul 

imunitar încetinind și procesul de îmbătrânire. 

Cireșele au un conținut ridicat de potasiu, care reduce presiunea sanguină în mod natural. 

Substanța echilibrează echilibrul fluidelor din corp, compensând efectul de creștere a tensiunii arteriale 

al sodiului. De aceea, studiile au arătat că persoanele care consumă alimente bogate în potasiu, așa cum 

sunt și cireșele, nu suferă de hipertensiune. O cană plină de aceste “rubine” conține aproximativ aceeași 

cantitate de potasiu ca și o banană mică. De asemenea, aceste fructe conțin și o mică cantitate de 

quercetină, un antioxidant care ajută la menținerea supleții vaselor sanguine. 

Sucul de cireșe poate diminua durerile musculare provocate de antrenamentul fizic, conform unui 

studiu publicat în 2010 în Journal of the International Society of Sports Nutrition. Cercetătorii sunt de 

părere că antioxidanții din cireșe sunt cei care protejează împotriva atacului radicalilor liberi produși în 

timpul exercițiului fizic, care ar putea duce la inflamații dureroase. 

Tot ele sunt bogate în betacaroten, vitamina C, antociani și quercetină, toate împreună acționând 

sinergic în lupta împotriva cancerului. În plus, studiile preliminare sugerează că antocianina și 

cianidina pot preveni apariția mutațiilor genetice care pot duce la apariția cancerului, dar împiedică și 

proliferarea celulelor canceroase. Cu cât cireșele sunt mai închise la culoare, cu atât ele sunt mai bogate 

în antociani, cele mai indicate fiind cireșele negre sau cireșele amare. De asemenea, cireșele conțin o 

cantitate de betacaroten de 19 ori mai mare decât afinele sau căpșunile. 

Când cercetătorii de la Universitatea din Michigan au supus șobolanii la o dietă bogată în 

grăsimi, au suplimentat alimentația fie cu pulbere de cireșe (aproximativ 1% din cantitatea de 

alimente), fie cu același număr de calorii provenind din carbohidrați. Cobaii care au primit pulbere de 

cireșe au crescut mai puțin în greutate și au avut un surplus mai mic de grăsime. Se pare că antocianii 

din cireșe activează o moleculă care intensifică arderea grăsimilor și reduce stocarea acestora. 

Cireșele sunt o bună sursă de fibre, importante pentru menținerea sănătății sistemului digestiv. 

Ele sunt foarte importante și în prevenirea cancerului de colon, atât datorită conținutului de fibre, cât și 

conținutului mare de antioxidanți. 

Conform Americamchemical Society consumul a 20 de cireșe sau a unui pahar de suc proaspăt de 

cireșe poate avea același efect de calmare a durerii ca și aspirina sau ibuprofenul. 

S-a demonstrat că extractul de cireșe inhibă acțiunea ciclo-oxigenazelor. Aceste enzime sunt 

componente importante ale procesului inflamator și duc la apariția senzației de durere. 

Cireșele sunt hrana indicată creierului și previn pierderea memoriei. Antocianii din cireșe 

protejează celulele creierului împotriva stresului oxidativ și ajută la prevenirea formării plăcilor 

aterosclerotice și apariției bolilor neurodegenerative cum ar fi demența. 
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Această formă de artrită este cauzată de o concentrație foarte mare de acid uric în sânge, ce 

provoacă umflare, inflamare și durere. Din ce în ce mai multe studii arată că cireșele pot ameliora 

această afecțiune. Un studiu USDA a arătat că consumul a două cești de fructe proaspete pe zi a dus la 

scăderea concentrației de acid uric cu 15% și, de asemenea, s-a redus și concentrația de proteina C 

reactivă, care este un marker al inflamației. Un alt studiu a arătat că un pahar de suc de fructe consumat 

în fiecare zi reduce concentrația de acid uric. 

Efecte adverse. Deși pulpa fructului are nenumărate beneficii pentru organism, trebuie să evitați 

să înghițiți sâmburii sau să mâncați frunzele, deoarece acestea conțin acid prusic, care este toxic. Dar 

nu intrați în panică dacă înghițiți doi sâmburi, aceștia nu sunt toxici decât în cantități mari. 
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MEDIU EXTERIOR POLUAT VERSUS MEDIU INTERIOR POLUAT 

 

Prof.  Ridel Dalila 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, județul Bacău 

 

Majoritatea oamenilor știu că pentru dezvoltarea organismului și pentru acoperirea nevoilor de 

energie necesară bunei desfășurări a activității omului este necesar aportul de alimente, care să 

înlocuiască ce se pierde prin arderile din corp și să contribuie la refacerea structurilor în formare. În 

condițiile actuale se constată: consum crescut de dulciuri care stă la baza dezechilibrului glicoreglator, 

dar și al unor forme de dislipidemie; abuzul de sare răspunzător pentru apariția hipertensiunii arteriale, 

excesul de grăsimi animale ce conduce la îmbolnăvirea vaselor inimii și creierului pe fondul 

sedentarismului și stresului; pregătirea nesănătoasă a alimentelor sub forma sosurilor, rântașurilor, 

prăjelilor ce conduc la afecțiuni digestive; mese luate în grabă sau chiar sărite generează suferințe ale 

stomacului și duodenului; toate necesitand masuri rapide din partea factorilor de decizie si a individului 

pentru respectarea măsurilor de igiena alimentară. Așa cum vorbim despre mediu extern poluat așa 

putem vorbi și despre mediu intern poluat – prin obiceiuri nesănătoase, nocive pentru și din cauza 

omului.  

O societate modernă este acea societate care este preocupată de sănătatea membrilor săi, care 

influențează modul de alimentare a individului în sensul întreținerii sănătății propriei vieți, îl face pe 

acesta să fie mai puțin ignorant, nepăsător, cu multă putere de muncă. Dar acest deziderat nu se poate 

realiza fără conclucrarea între toți factorii implicați și anume de ex. societățile comerciale care se ocupă 

cu producerea și desfacerea alimentelor – asigurarea cantităților necesare ale alimentelor de bază pentru 

întreaga populație; rețeaua de restaurante și cantine să inoculeze angajaților ideea de preparare igienică 

a alimentelor care să nu excludă metodele care să respecte calitățile de bază ale regimurilor alimentare 

(Victor Ciobanu). 

Armonia în alimentație și performanțele individului sunt importante, trebuie gestionată cu 

atenție balanța exces/deficit. Un surplus de colesterol peste cel fabricat de organism este nociv; o 

cantitate prea mare de sare conduce la afecțiuni ale inimii. Raportul între cantitatea și calitatea 

alimentație se răsfrânge net asupra performanțelor profesionale ale oamenilor. Nu trebuie uitat faptul că 

proastele obiceiuri alimentare se deprind în copilărie, iar efectele lor se instalează din tinerețe, dar 

manifestările lor în formă dramatică, dăunătoare apar la viața adultă.  
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Omul zilelor noastre ingerează la o masă cantități de nutrienți mult peste nevoile sale zilnice de 

asemeni apelează la stimulente – alcool, cafea pentru a combate efectul depresiv al alimentelor în 

cantitate mare. Se observă o creștere a bolilor cronice degenerative – obezitate, arteroscleroză, 

reumatism, carie dentară, diabet, cauzate cum am precizat de abuzul alimentar și de greșelile în 

alimentație, o scădere a vârstei la care se instalează obezitatea, o creștere a bolilor cardiovasculare în 

totalul deceselor, creșterea numărului bolnavilor de diabet și desigur creșterea complicațiilor formelor 

degenerative. Se poate concluziona, că deși alimentația este bogată, totuși de întâlnesc numeroase 

cazuri de hipovitaminoze cauzate de consumarea în exces a produselor rafinate.  

Este important că factorul de mediu – aliment să fie calitativ – nutritiv, plăcut; iar calitatea unei 

diete trebuie să fie înțeleasă prin măsura în care aduce pe același plan valoarea nutritivă - efectul 

psihosenzorial și afectiv. Alimentul să nu fie purtător de agenți patogeni, să aiba compoziția care să 

asigure echilibrul nutrițional, energetic, pentru formarea și continua reînnoire a organismului și pentru 

desfășurarea normală a funcțiilor lui. Alimentația rațională trebuie să ajute omul să lupte contra 

mediului nociv, a factorilor de mediu care l-ar putea afecta. 

Cei mai importanţi factori purtători de agenţi poluanţi şi care influenţează alimentele sunt: apa, 

aerul, reţetele produselor, tehnicile de prelucrare, microorganismele şi alţi biodăunători.  

Calitatea produselor alimentare poate fi afectată şi influenţată de factori interni cum ar fi 

compoziţia chimică a produsului, însuşirile biologice, proprietăţile fizice – şi de factori externi – dintre 

care fac parte solicitările mecanice în timpul manipulării produselor, compoziţia aerului atmosferic, 

temperatura aerului, umiditatea aerului, lumina şi alte radiaţii (Micu L.M, Petanec D.I). 

Problema unei alimentaţii ştiinţifice/raţionale, pe plan mondial, constituie preocuparea 

fundamentală a Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (F.A.O.).  

De aceea este foarte important să se cunoască modalitatea de pătrundere a acestora în produsele 

alimentare, precum şi posibilităţile de evitare a contaminării sau poluării; aceste problematici fiind o 

responsabilitate a tuturor celor implicați în domeniul alimentar, de la profesioniști la consumatori. 
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„SĂNĂTATEA  ARE  GUST” 

 

 

Prof. Roșca Vasilica 

Liceul Tehnologic  „Ion Bănescu”  Mangalia, județul Constanța 

 

Mâncarea este și trebuie să rămână una dintre plăcerile vieții și doar cunoscând elementele de 

bază ale nutriției vom  putea avea o dietă diversificată și echilibrată.  

Întrebarea reală,  nu este „CE să mănânc?“, ci „DE CE mănânc?“. Foamea sufletului, agitația 

minții, mâncatul emoțional ori nevoile neidentificate și nesatisfăcute îngrașă  - nu pâinea sau dulciurile. 

Kilogramele în plus sunt o boală a sufletului – aveți grijă de el și veți slăbi definitiv! Căutăm în 

exterior, în reviste, la prieteni sau pe internet o formulă secretă, miraculoasă,  care să ne scape de 

kilogramele în plus. Suntem dispuși să renunțăm cu totul la obiceiurile noastre, să mâncăm produse 

care nu ne plac, să disociem, să interzicem, într-un cuvânt să renunțăm, și să ne transformăm viața într-

un chin. Trebiue să reconsiderăm această  atitudine extremistă în raport cu mâcarea și să ne  gândim,  la 

ce i-ar face bine corpului nostru, de ce anume are el nevoie cu adevărat. Să înlocuim cantitatea cu 

calitatea și să învățăm să mâncăm cu simțurile, nu cu mintea. Este necesară o reeducare a 

comportamentului alimentar care să țină cont de foame, de pofte și de plăcerea gustului.  

 Câteva sfaturi practice: 

 Obiceiuri alimentare care cresc aportul de fier 

• introduceți în dieta zilnică produse bogate în fier (ficat, carne roșie, legume verzi) 

• încercați ca la fiecare masă să existe un produs cu vitamina C (zeamă de lămâie, fructe, legume) 

• asociați carnea cu legumele și cerealele pentru a îmbunătăți absorbția fierului non-hemic 

• nu beți ceai sau cafea în timpul mesei. Persoanele cu risc crescut de anemie (vegetarienii, copiii, 

femeile însărcinate, adolescenții) vor trebui să aștepte după masă timp de 1-2 ore înainte de a bea o 

ceașcă de ceai negru. 

• consumați separat laptele și produsele lactate față de carne și pește 

http://library.usmf.md/old/downloads/ebooks/Ecologia.umana/XI-%20Ecologia.nutritiei.pdf
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• înlocuiți cratițele de inox cu unele din fontă sau fier; gătitul în vase de fier îmbogățește alimentele cu 

doze substanțiale de fier 

• introduceți alimente acide la fiecare masă (oțet, sos tomat, murături, salate). Gătitul acid (pe bază de 

sos de roșii ) în vase de fier sporește substanțial conținutul în fier al mâncării obținute. 

Surse de fier 

• ficat de orice tip, rinichi, splină 

• stridii, scoici, fructe de mare 

• carne roșie (vită, porc, miel) 

• mezeluri preparate cu sânge (sângerete) 

• soia și produse derivate (tofu, lapte) 

• pește spadă, ton 

• linte, năut, fasole boabe, mazăre 

• nuci, fistic, alune, semințe 

• anghinare, broccoli, spanac 

• ardei gras verde, cartofi noi 

• struguri, căpșuni 

• caise uscate, smochine, curmale 

• pătrunjel, ghimbir 

• cereale de mic dejun îmbogățite cu fier 

• pâine integrală 

Știați că… 

-Fierul nu este distrus de căldură, prin urmare carnea „în sânge“ este la fel de bogată în fier ca și cea 

gătită mediu; felul în care alegeți să o consumați ține de gust și nu îi afectează valoarea nutritivă. 

-100 g sos de spaghete gătit în cratiță de inox conține 1 mg de fier, în timp ce cratița din fontă îi adaugă 

încă 10 mg fier. 

Stresul 

Stresul este un factor cheie care contribuie la o sănătate precară. Toate tipurile de studii arată că atunci 

când o persoană este supusă stresului, corpul reacționează în consecință. Rezultatul acestui stres poate 

atrage după sine dureri de cap, stomac, etc. Dacă poți să îți controlezi stresul îți faci o favoare ție și 

sănătății tale. 

10 sfaturi pentru a rămâne ZEN 

• identificați sursa reală a stresului 
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• dozați-vă emoțiile și nu reacționați la primul impuls; respirați profund, acordați-vă puțin timp să 

analizați situația și fiți cât mai obiectivi cu putință 

• faceți o ierarhizare a tuturor agresiunilor (zgomot, orar de muncă, kilograme în plus) și începeți să le 

eliminați, măcar parțial 

• acordați-vă câteva minute de liniște și, cu ochii închiși, încercați să alungați gândurile  negative  

• discutați despre problemele pe care le aveți cu cei apropiați – simpla confesiune ajută 

• eliminați pe cât posibil factorii care vă fură din timp (false obligații, discuții inutile); încercați să vă 

stabiliți priorități și respectați-le 

• lăsați-vă ajutați, recunoașteți că aveți limite și nu vă condamnați excesiv pentru greșeli; totul face 

parte din viață și nu demonstrează că sunteți slabi, ci doar că sunteți niște oameni  normali 

• faceți o baie caldă, ascultați muzică relaxantă, practicați yoga sau tehnici de respirație 

• nu uitați de sport, exercițiul fizic este un aliat de nădejde în eliminarea stresului 

• adoptați o atitudine pozitivă și luați exemplu de la persoanele care sunt mereu optimiste 

Somnul. În timpul somnului, organismul este în stare de odihnă şi de recuperare de la toate activitățile 

făcute în timpul zilei. Indicatorii serotoninei arată o nivelare, corespunzătoare unei stări de relaxare a 

musculaturii. Mintea este relaxată şi pregătită pentru a doua zi. Dacă nu aveţi o cantitate suficientă de 

somn, forma fizică suferă. De obicei este nevoie de 6 – 8 ore de somn în fiecare noapte. Dacă aveţi 

dificultăţi de somn, înainte de a merge la culcare, încercați nişte exerciţii yoga, sau ascultați o muzică 

liniștită, sau beți un pahar cu lapte, sau rugaţi pe cineva să vă facă un masaj. 

Insomnia. Termenul de insomnie reunește tulburările de somn caracterizate prin dificultăți de adormire 

sau treziri repetate în timpul nopții. Acestea pot fi: 

• temporare, pe o perioadă scurtă, determinate de un episod stresant punctual sau de un eveniment 

special 

• cronice, rezultatul unui stres prelungit sau al unor probleme psihologice și emoționale grave.  

Cauze. Insomnia poate fi simptomul secundar al unei indigestii, crize de astm sau de hipoglicemie, 

consumului excesiv de alcool sau cafeină, folosirii unor medicamente. Disfuncțiile tiroidei, depresia, 

diabetul, infecțiile și carența de fier sunt alte cauze posibile de insomnie. 

Simptomele insomniei cuprind: dificultăți de adormire, somn agitat cu coșmaruri frecvente, senzație de 

oboseală cu insatisfacție și iritabilitate la trezire. 

Tratamentul presupune în primul rând identificarea cauzei responsabile de tulburarea somnului. Pe 

lângă medicația antidepresivă (acolo unde este cazul) și somniferele prescrise pe termen scurt, pentru a 

rupe acest cerc vicios, vindecarea insomniei necesită un stil de viață echilibrat și diminuarea stresului.  
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Râsul. Studiile medicale au dovedit că râsul ajută în fapt la îmbunătățirea sănătății corpului. Nu ai auzit 

niciodată expresia: „râsul este cea mai bună medicație”? Adevărul este că atunci când râdem se 

întâmplă multe lucruri bune: mușchii se relaxează, nivelului hormonului stresului se reduce, uiți de 

durere, inima și plămânii se fortifică. Întregul corp pare că se simte mai bine.  

Atitudine pozitivă. O atitudine negativă poate avea un impact negativ asupra sănătății în același mod 

în care atitudinea pozitivă afectează corpul  în bine, în direcția unei sănătăți mai bune. O viață liniștită 

și relaxată este asociatăîn general cu o atitudine pozitivă față de tot și de toate. În plus, cine are această 

atitudine adaugă o notă în plus înfățișării sale fizice. De aceea, se recomandă să încercați să zâmbiți și 

să încercați de asemenea să vedeți lucrurile bune din viață , chiar  dacă viața este uneori  dificilă. 

Valeriu Popa – De ce ne îmbolnăvim? 

„Dacă distrugem armonia dintre noi şi univers vom avea parte de boli, nefericire, necazuri şi suferinţe. 

Gândurile sumbre, neîncrederea, grijile, ura şi frica, împreună cu rudele lor: anxietatea, amărăciunea, 

nerăbdarea, avariţia, lipsa de amabilitate, obiceiul de a judeca şi de a-i condamna pe alții, toate acestea 

atacă trupul la nivelul celulei, ceea ce duce la suferinţă, nefericire şi deprimare. În aceste condiţii, este 

imposibil să ai un corp sănătos. Prin gândurile, dorinţele şi obiceiurile noastre inducem sănătate sau 

boală în corpul fizic. Noi suntem singurii răspunzători pentru starea noastră de sănătate, pentru fericirea 

sau nefericirea noastră. Nu Dumnezeu ne trimite boli, accidente sau suferinţe, ci noi ni le creăm singuri 

prin gândurile distructive. Cu alte cuvinte, culegem ce am semănat în trecut”.  
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IMPACTUL ALIMENTAȚIEI SĂNĂTOASE ASUPRA VIEȚII OMULUI 

 

Prof. Rotariu Corina-Daniela  

Liceul „Regina Maria” Dorohoi, județul Botoșani 

 

 În spatele unei vieţi active şi solicitante trebuie să existe întotdeauna un corp şi o minte 

sănătoasă. Fie că este vorba despre un om care îşi dedică viaţa carierei, unul care se concentrează 

asupra vieţii personale, sau o persoană care încearcă să îmbini cele două lumi, fiecare zi vine cu vechi 

sau noi provocări şi sarcini. Toate acestea  afectează alimentaţia, atât din punct de vedere al timpului 

disponibil şi a orarelor meselor, cât şi a conţinutului acestora. 

Alimentaţia joacă un rol extrem de important în dezvoltarea şi menţinerea unui corp sănătos. 

Niciodată o dietă sănătoasă nu trebuie să cadă pe locul doi, în favoarea meselor rapide şi haotice şi a 

mancărurilor nesănătoase, specifice vieţii agitate a omului de azi. 

Fie că suntem tineri sau adulţi, nu este niciodată târziu pentru a ne schimba dieta şi pentru a 

înlătura definitiv obiceiurile nutriţionale nesănătoase din viaţa noastră. Cu siguranţă, acest efort va 

aduce beneficii pe termen lung, care se vor manifesta atât asupra siluetei noastre, cât şi asupra calităţii 

vieţii. Un beneficiu primordial al unei diete sănătoase este reducerea riscului de apariţie a unor boli.  

 

Alimentaţia omului reprezintă unul dintre stâlpii fundamentali a construcţiei sale.  Sănătatea şi 

echilibrul fiecăruia, se află în corelaţie directă cu hrana. Deprinderea unei alimentaţii adecvate, aduce, 

împreună cu alte elemente corecte de comportament, o viaţă sănătoasă. În ceea ce priveşte actul 

hrănirii, nu este important doar ce mâncăm, ci şi cât, când şi cum ne alimentăm. 

http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_o_viata_sanatoasa.html


 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

279 

 

După cum se ştie, nu numai hrana nesănătoasă dăunează corpului uman, ci şi un mod de hrănire 

necorespunzător, derivat din deprinderea unui comportament alimentar greşit. 

Alimentul reprezintă un produs mai mult sau mai puţin natural capabil să îi asigure omului 

energia necesară desfăşurării activităţilor biologice, intelectuale şi fizice, dar şi nutrienţii necesari 

construcţiilor şi modificărilor celulare. Alimentul potoleşte senzaţia de foame, iar multora le procură 

senzaţia de plăcere şi de satisfacţie. 

Se cunoaşte foarte bine faptul că nu orice aliment este benefic corpului uman. Astăzi, aproape 

că a intrat în vorbirea cotidiană, expresii ca: „hrană nesănătoasă” sau „hrană sănătoasă”. Calitatea unui 

aliment rezidă atât din sursa din care provine, cât şi din modul  de prelucrare industrială sau casnică al 

acestuia. 

Alimentele care se găsesc astăzi pe piaţă, sunt naturale, seminaturale sau chiar semisintetice. 

Dintre toate acestea, se ştie bine, cele mai sănătoase sunt cele de provenienţă naturală, care nu conţin 

adaosuri sintetice (aditivi), care nu au trecut prin procese de rafinare industrială şi care nu au fost 

excesiv de prelucrate din punct de vedere culinar. O importanţă deosebită pentru sănătatea omului, o au 

acele alimente naturale neprelucrate în vreun fel, de obicei de origine vegetală, cunoscute sub 

denumirea de crudităţi. 

Alimentul nu este doar materie şi energie, ci este şi informaţie. 

Omul, fie că îi place sau nu, este, ca orice fiinţă de pe Terra, o verigă a lanţurilor trofice, ceea ce 

înseamnă că prin intermediul hranei sale, schimbă informaţie, materie şi energie cu mediul 

înconjurător. Deja, noua ştiinţă numită nutrigenomica, a adus dovezi în legătură cu influenţa 

alimentelor asupra informaţiei genetice înscrisă în lanţurile noastre de ADN şi ARN. Desprins de 

natură şi închistat într-o civilizaţie sintetică, omul modern riscă, prin produsele alimentare cu un grad 

mare de procesare, să îşi denatureze grav nu numai sănătatea imediată, ci şi materialul de bază al 

cromozomilor săi, cu consecinţe încă necalculabile asupra lui şi a urmaşilor săi. Astfel, actul hrănirii 

devine unul de mare responsabilitate asupra viitorului întregii specii umane, căci deja trăim într-o lume 

în care copiii sunt mai bolnavi decât părinţii şi chiar, în prea multe cazuri, mor înaintea acestora. 

Organismul omului se menţine cu atât mai sănătos cu cât alimentaţia este mai echilibrată. 

O alimentaţie diversificată, individualizată (după modul de viaţă, sex, efort, starea de sănătate), corect 

compusă din punct de vedere caloric şi care respectă raportul optim dintre substanţele principale 

(glucide, proteine, lipide, fibre vegetale), poate fi considerată a fi alimentaţie echilibrată. Acest tip 

sănătos de hrănire presupune moderaţie în toate privinţele. Alimentaţia echilibrată trebuie să dea 

răspunsuri adecvate la cele trei întrebări fundamentale ale actului hrănirii, şi anume la: ce, cât şi cum 

mâncăm? 

http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_comportamentul_alimentar.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_nutrientii_din_alimente.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_hrana_sanatoasa_si_hrana_nesanatoasa.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_compozitia_alimentelor_aditivi_alimentari.html
http://www.bioterapi.ro/vegetale/index_vegetale.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_ecologicLant_trofic.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_alimentarAlimentatie_diversificata.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_nutrientii_din_alimente_caloria_si_kilocaloria.html
http://www.bioterapi.ro/compusi_bio/index_compusi_bio_glucide.html
http://www.bioterapi.ro/compusi_bio/index_compusi_bio_proteine.html
http://www.bioterapi.ro/compusi_bio/index_compusi_bio_lipide.html
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Alimentele, în funcţie de provenienţă, de tehnologia industrială de obţinere şi de modalitatea 

culinară de preparare, au o compoziţie distinctă, atât sub aspectul cantităţilor de compuşi bio, cât şi a 

raportului dintre aceştia. Pe lângă compoziţia chimică, preparatele culinare se disting prin ingredientele 

din care sunt alcătuite. 

Omul nu poate beneficia de o viaţă sănătoasă fără să îşi însuşească un mod sănătos de 

alimentaţie. Pentru organism, cele mai propice alimente sunt cele simple şi naturale. 

În urma unei alimentaţii necorespunzătoare, mai repede sau mai târziu, apar o serie de tulburări 

care perturbă sănătatea omului. Fenomenele care însoţesc dezechilibrele alimentare sunt cauzate de 

lipsa unei alimentaţii diversificate şi echilibrate sau de către un comportament alimentar dăunător. La 

baza dezechilibrului alimentar stă adesea malnutriţia, atât în cazul subalimentaţiei (subnutriţiei), cât şi 

în acela al supraalimentaţiei (supranutriţiei). 

  Comportamentul alimentar desemnează atitudinea omului în faţa hranei, fiind o componentă 

importantă a alimentaţiei. Este foarte important ce mâncăm, dar aceasta nu însemnă că putem neglija 

modalitatea în care mâncăm, dacă dorim să trăim sănătos. 
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ROLUL PROFESORULUI ÎN FORMAREA UNUI STIL DE VIAŢĂ 

SĂNĂTOS 

 

Prof. Rotariu Oana Maria 

Liceul ,,Regina Maria” Dorohoi, judeţul Botoşani 

 

Şcoala este unul dintre cei mai importanți factori în încurajarea unor atitudini sănătoase și 

obiceiuri la copii și tineri. Ea joacă un rol vital în promovarea în rândul elevilor a unui stil de viaţă 

sănătos şi activ. Profesorii pot juca un rol important în sprijinirea creșterii unor copii sănătoşi. Studiile 

arată că o alimentaţie sănătoasă şi activitatea fizică de zi cu zi au un impact puternic asupra corpului și 

a minții prin îmbunătățirea capacității de a învăța și de a înțelege, îmbunătățind participarea școlară și 

schimbând atitudinile și comportamentele nocive. 

Ce putem face ca profesori? Este o întrebare care merită răspunsuri pe măsură. Putem vorbi 

despre obiceiuri sănătoase şi să încurajăm elevii să încerce mâncăruri sănătoase, chiar dacă acestea nu 

le sunt familiare. Iată câteva sfaturi care merită urmate: 

 Întrebaţi-vă elevii ce le place sau nu le place şi informaţi părinţii cu privire la acestea. 

 Fiţi un model, servind ocazional masa cu elevii dumneavoastră.  

 Integraţi educaţia pentru sănătate în curriculă şi ajutaţi elevii să înţeleagă importanţa unui stil de 

viaţă sănătos.  

 Oferiţi experienţe practice cu privire la alegerea şi prepararea unei mâncări sănătoase. 

 Includeţi mesaje de promovare a sănătăţii în newsletter-ul şcolii.  

 Formulaţi reguli pentru mâncăruri şi băuturi sănătoase care să informeze elevii cu privire la 

principiile din şcoală care ghidează aceste aspecte.  

 Serviţi mâncăruri şi băuturi sănătoase în timpul orelor sau la petrecerile şcolii.  

 Informaţi părinţii prin includerea de informaţii pe site-ul şcolii, cu privire la obiceiurile de 

hrănire sănătoasă.  

 Încurajaţi gustările sănătoase, ajutaţi elevii să înţeleagă valoarea nutriţională a alimentelor 

colorate.  

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Acesta reprezintă 

principalul argument ce poate fi adus în favoarea implementării educaţiei pentru sănătate în toate 

şcolile, aşa cum am argumentat pe parcursul acestui ghid, şcoala este printre altele principala cale de 
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promovare a cunoştinţelor valide a diferite aspecte ale sănătăţii, formând totodată atitudini şi deprinderi 

indispensabile pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos. 

Obiceiurile alimentare determină sănătatea, dar și starea noastră fizică. Pentru a menține o viață 

sănătoasă, avem nevoie de obiceiuri alimentare sănătoase. Având o dietă echilibrată vă va ajuta să vă 

mențineţi greutatea ideală și va reduce riscul de boli cronice. De asemenea, copiii şi evident, elevii 

noştri vor imita obiceiurile alimentare și vor învăța să mănânce alimentele pe care noi le oferim.  

Sănătatea este fără doar şi poate, bunul nostru cel mai de preţ, stă în puterea noastră să contribuim 

la un mai viitor mai bun al copiilor noştri. Acest lucru poate fi realizat dacă noi înşine conştientizăm 

importanţa educaţiei şi îi acordăm sănătăţii locul cuvenit, fiind noi înşine un exemplu pozitiv.  
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CONSIDERAŢII  PRIVIND  IMPORTANŢA  EDUCAŢIEI PENTRU 

SĂNĂTATE 

 

Prof. Rusu Cristina  

Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa, județul Bistriţa-Năsăud 

 

Motto: „Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic” (Schopenhauer). 

 

 Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ,,sănătatea este o stare totală de bunăstare fizică, 

mentală şi socială  şi, nu în principal, absenţa bolii sau a unei infirmităţi". Sănătatea nu reprezintă 

numai starea de funcţionare normală a organismului, ci include şi relaţiile emoţionale, intelectuale, 

sociale şi valorile spirituale ale fiecărei persoane, toate acestea fiind, de fapt, dimensiuni ale sănătăţii, 

sănătatea fiind aşadar un complex de relaţii care se completează reciproc pentru a asigura starea de 

sănătate a fiecărui organism. Ca urmare, din cele expuse mai sus, deducem că sănătatea are câteva 

dimensiuni importante (respectiv dimensiunile: emoţională, intelectuală, fizică, socială şi spirituală), 

fiecare dintre acestea contribuind la echilibrul unei persoane.  

 Sănătatea este influenţată de o serie de factori dintre care se evidenţiază: factorii ereditari, stilul 

de viaţă, starea de sănătate a mediului de viaţă, siguranţa căminului şi a vecinătăţii, accesul la un sistem 

competent de îngrijire medicală şi de educaţie sanitară etc. Dacă factorii care ţin de mediul extern pot fi 

controlaţi într-o oarecare măsură, factorii genetici nu pot fi controlaţi, ei influenţând foarte mult starea 

de sănătate.  

 Dintre factorii enumeraţi mai sus, cu mare influenţă asupra stării de sănătate a populaţiei se 

înscrie stilul de viaţă, factor care poate fi controlat şi care poate concura la o bună sănătate a 

organismului, alegerile noastre în privinţa stilului de viaţă determinându-ne, într-o mare măsură, starea 

de sănătate. Astfel, conform raportului Departamentului de Sănătate Publică din cadrul Administraţiei 

Prezidenţiale a României din data de 26 noiembrie 2015, stilul de viaţă este dominant în ceea ce 

priveşte starea de sănătate a populaţiei ţării noastre, înscriindu-se cu o pondere de 51% în cadrul 

factorilor enumeraţi mai sus.  

 Stilul de viaţă include un set de conduite ce caracterizează viaţa unei persoane şi care include 

mai multe componente, printre care: stilul de lucru, stilul de recreere, stilul de distracţie, stilul de 

comunicare, stilul de relaţionare, stilul de cunoaştere, stilul de consum, stilul de alimentaţie şi stilul 

ecologic. Din fericire, aceşti factori pot fi ţinuţi sub control, prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos. 
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 Fiecare persoană dezvoltă un anumit stil de viaţă ce se înscrie într-un anumit comportament ce 

poate fi surprins prin câteva trăsături generale. Stilul de viaţă este foarte diversificat şi afectat de multe 

variabile ceea ce îl face mai greu de controlat şi de modificat, cel puţin pe termen scurt. Acest stil de 

viaţă este caracteristic fiecărei categorii socio-profesionale şi are la bază piramida trebuinţelor 

concepută de Abraham Maslow.  

 Interesant sub aspectul stilului de viaţă este comunicatul Institutului Naţional de Statistică (nr. 

321 din 15 decembrie 2015) care se referă la starea de sănătate a populaţiei pentru anul 2014. Astfel, 

datele din acest comunicat relevă un stil de viaţă mai mult nesănătos decât sănătos în rândul unei bune 

părţi a populaţiei României: numai 9,2% din populaţia de pste 6 ani desfăşoară activităţi fizice 

recreative, în mod obişnuit în timpul liber, 18,7% din populaţia de peste 15 ani consumă frecvent (cel 

puţin o dată pe săptămână) băuturi alcoolice, un sfert din populaţia de peste 15 ani fumează, 46,4% din 

populaţia de peste 18 ani este supraponderală etc.  

 Pentru starea de sănătate a organismului este foarte importantă dobândirea şi menţinerea unei 

stări de echilibru, ceea ce înseamnă că organismul caută starea de homeostazie pentru a se putea 

menţine şi revigora. Sănătatea este privită de majoritatea analiştilor ca o calitate a vieţii, rezultantă a 

unui mod de viaţă sanogen, ce reprezintă în esenţa sa, un fapt de educaţie, astfel încât medicina 

modernă caută să se orienteze din ce în ce mai mult pe funcţia preventivă care se adresează omului 

sănătos ce trebuie să se preocupe de păstrarea sănătăţii în scopul prevenirii unor boli.  

 Educaţia pentru sănătate devine o preocupare importantă a zilelor noastre şi ea constă în 

preocuparea pentru dezvoltarea nivelului de cultură sanitară a tuturor grupurilor sociale, pentru 

formarea în rândul acestora a unui comportament sanogenic, orientat pe prevenirea afecţiunilor, 

adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi menţinerea stării de sănătate.  

 Obiectivele educaţiei pentru sănătate sunt, printre altele: formarea în rândul populaţiei a unu i 

comportament igienic, sanogenic, în scopul apărării sănătăţii, dezvoltării armonioase şi fortificării 

organismului, promovarea măsurilor de igienizare a mediului înconjurător în care trăieşte şi munceşte 

omul, formarea unei educaţii igienice şi deprinderi igienice (igiena alimentară, igiena muncii fizice, 

igiena muncii intelectuale etc.), îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă, promovarea unei 

alimentaţii raţionale, cu combaterea exceselor alimentare, cât şi a subnutriţiei etc.  

 Educaţia pentru sănătate, definită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, drept cea mai eficientă 

armă a sănătăţii populaţiei, are două funcţii importante: funcţia sanogenică (ce are drept scop 

optimizarea sănătăţii individuale şi colective, pentru atingerea idealului de sănătate) şi funcţia 

prevenţională (ce vizează ridicarea nivelului de cultură sanitară în rândul populaţiei). Din ce în ce mai 
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mult, sănătatea este privită ca o calitate a vieţii, rezultantă a unui mod de viaţă sanogen, ce reprezintă în 

esenţa sa, un fapt de educaţie.  

 În ceea ce priveşte educaţia pentru sănătate în România, din Raportul dezbatere al 

Departamentulului de Sănătate Publică, din cadrul Administraţiei Prezidenţiale aferent anului 2015, 

aflăm că la nivelul ţării există strategii sectoriale şi fonduri pentru acest domeniu, dar :,,lipseşte  un 

plan de implementare și un raport sectorial, care să sprijine identificarea unui punct de pornire real, 

față de care să fie derulate evaluări intermediare și să fie monitorizată evoluția implementării". Cu alte 

cuvinte, deducem că educaţia pentru sănătate nu beneficiază de o strategie coerentă care să ducă la cele 

mai bune rezultate la nivelul întregii ţări. De aici şi valorile precizate mai sus, înregistrate în privinţa 

stilului de viaţă de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul 2014, care arată, după cum am 

precizat, un stil de viaţă mai mult nesănătos în rândul unei bune părţi din populaţia ţării (consum 

frecvent de băuturi alcoolice, fumat, activităţi fizice recreative reduse, obezitate etc.). 

 Situaţia arătată de raportul precizat mai sus este valabilă, din punctul meu de vedere, şi în cazul 

populaţiei şcolare: lipseşte,  din planurile cadru, disciplina ,,Educaţie pentru sănătate", orele de biologie 

sunt insuficiente pentru promovarea în bune condiţii a educaţiei pentru sănătate, activităţile 

extracurriculare pe această temă nu sunt întotdeauna eficiente etc. Ca urmare, educaţia pentru sănătate 

în rândul populaţiei şcolare încă nu beneficiază de o strategie coerentă şi de un mod unitar de 

implementare.  
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MELOTERAPIA - TERAPIA PRIN MUZICĂ 

 

Prof.  Savin Ciprian  

Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța, județul Constanța 

 

Napoleon Bonaparte afirma că dintre toate artele, muzica are influența cea mai directă și 

puternică asupra psihicului, fiind parte integrantă a existenței umane (Harja Greta). Într-adevăr, 

muzica ne însoțește de-a lungul întregii noastre vieți, indiferent dacă suntem sau nu conștienți de 

această realitate. Fie ca fredonăm "melc melc, codobelc", un cântec de dragoste în adolescență, vârsta 

primelor iubiri, arii celebre ale marilor clasici mai târziu... nu putem trăi fără muzică (Harja Greta). 

Sunetele au asupra noastră o putere de care, de multe ori, nici nu suntem conştienţi. Trăim într-o 

mare de sunete, prea adesea asurzitoare, stridente, stresante, patogene. Dar există şi sunete care, alese 

cu grijă, ascultate cu atenţie sau „emise” sub o supraveghere pricepută, au însuşirea miraculoasă de a 

face bine. De aici, s-a născut o veche artă/ştiinţă – cea a alinării suferinţelor prin muzică. Mult timp 

practicată de om, apoi în mare măsură uitată, azi redescoperită, dar niciodată dispărută, terapia prin 

muzică a devenit în zilele noastre un captivant subiect de studiu în domeniul sănătăţii minţii şi a 

corpului, fiind investigată cu mijloace tehnologice performante, în speranţa desluşirii felului misterios 

în care muzica acţionează asupra noastră. 

Tratarea unor afecțiuni psihice și fizice prin/sau cu ajutorul muzicii nu constituie o noutate 

pentru epoca modernă, ele vin in sprijinul tratamentelor moderne ale medicinei și psihologiei.  

Preotul profesor Ilarion V. Felea, în lucrarea "Religia Culturii", citându-l pe Platon, ne relatează 

că încă de pe "vremea lui Zamolxe", dacii considerau muzica drept un mijloc de purificare și vindecare 

a "sufletului și a trupului". Întreaga antichitate greco-latină și-a însușit acest mijloc al terapiei prin 

muzică.  

Platon într-un dialog cu un doctor dac, ajuns sclav la greci (mai exact, relatează spusele 

doctorului) preciza: "Zamolxe, regele nostrum - spune doctoral - care e zeu, ne învață că precum nu se 

cade să încercăm a vindeca ochiul fără a ne ocupa de cap, ori capul fără trup, tot astfel nu se cade să 

încercăm a vindeca trupul fără să vedem de suflet și că tocmai din pricina asta sunt multe boli la care 

nu se pricep doctorii, fiindcă nu cunosc întregul de care ar trebui să se îngrijească. Căci, dacă întregul 

merge rău, este  imposibil ca partea din întreg să meargă bine. Toate relele și bunurile trupului se 

oglindesc în suflet, care înrâurește asupra trupului, tot așa cum capul înrâurește asupra ochiului. Prin 

urmare, întâi de toate și mai presus de orice trebuie să ne îngrijim de suflet, dacă vrem să fie în bună 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

287 

 

stare capul și trupul întreg. Iar sufletul se curățește prin cântare. Cântecul este o formă sensibilă de a 

așeza în ordine emoțiile, trăirile, întrega noastră afectivitate" (Felea Ilarion). 

Cercetătorii români se află în avangarda cercetării științifice privind muzicoterapia, astăzi, în 

medicină și psihologie. Există o catedră specializată la Universitatea de medicină "Carol Davila" din 

București condusă de medicul prof. Univ. Dr. Ioan-Bradu Iamandescu, unde conferențiază periodic și 

medicul psiholog Boris Luban-Plozza, profesor la Universitatea din Zürich. Cei doi medici au scris 

peste 20 de lucrări științifice având ca temă principală muzicoterapia. 

 De altfel, pentru aceste cercetări, cei doi au primit împreună titlul de "Doctor Honoris Causa", 

al Universității Naționale de Muzică din București, Universității din Ancona- Italia, Universităților din 

Berna-Elveția și Heidelberg- Germania, Academiei "Santa Cecilia" din Roma-Italia și Universității din 

Sankt Petersburg – Rusia. 

Profesorul Iamandescu este autorul primului tratat de muzicoterapie din România, în care 

precizează că muzica este medicamentul sufletului și al trupului. 

Un alt cercetător este Ghizela Sulițeanu, autoarea cărții "Psihologia folclorului muzical", în care 

subliniază contribuția psihologiei în  studierea limbajului muzicii populare. 

 Meloterapia este prea puțin cunoscută și aplicată, motivele fiind lipsa de cultură, în general, de 

educație în ansamblu și de necunoaștere a proceselor psihologice în cazul unor afecțiuni. S-au făcut 

unii pași, însă timizi, la nivelul copiilor autiști, dar și în cazul femeilor însărcinate unde medicul 

recomandă, în urma studiilor efectuate, audierea unor lucrări muzicale din creația marilor compozitori: 

Vivaldi, Corelli, Cimarosa, Mozart ș.a. 

 Frumosul, îndeosebi cel muzical, înlătură atitudinile negativiste și multe din traumele suferinței 

fizice sunt estompate dacă nu înlăturate. Așa cum, în sfârșit, după 1990, promovăm medicina 

homeopată și naturistă înlocuind medicina alopată, chimică, tot așa trebuie promovate și metodele 

psihologice de tratament al unor afecțiuni fizice. În acest caz, meloterapia este principalul aliat al 

medicului. Meloterapia poate trata sau ameliora diverse boli, în special pe cele nervoase. Printre 

afecțiunile pe care meloterapia le tratează se numără anxietatea, depresia, insomnia, durerile cronice, 

hipertensiunea, dificultățile de înțelegere, stres-ul cronicizat etc. 

În funcție de personalitatea și de problemele fiecărui individ, muzicoterapeutul se poate servi de 

două posibilități: 

- muzicoterapia activă, care facilitează expresia de sine și se bazează pe tehnici de intervenție 

cum ar fi cântatul, improvizarea instrumentală sau gestuală, compunerea de muzică și executarea de 

mișcări ritmice pe sunetele muzicii; 
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- în mod receptiv, care presupune ascultarea muzicii, meloterapia stimulând energia creativă și 

ajutând la creșterea concentrării și a memoriei. Muzica ne poate face și să retrăim anumite emoții, 

uitate sau ascunse în noi. Terapeutul poate folosi aceste emoții în scopul vindecării, bazându-se tot pe 

ajutorul muzicii.   

Zgomotele din natură, vântul, valurile mării, râurile și cântecul păsărilor sunt percepute de auzul 

uman și asociate cu liniștea și calmul interior. Același efect îl are și muzica clasică, mai ales cea care 

imită zgomotele din natură, cum ar fi Anotimpurile compuse de Antonio Vivaldi. Meloterapia constă în 

utilizarea muzicii în scop terapeutic. Acestă terapie nu este deloc nouă. Așa cum am arătat anterior, 

popoarele antice cunoșteau puterea efectelor sonore și muzicale asura comportamentului și emoțiilor 

umane. Azi, muzicoterapia se practică în centre de sănătate și refacere. Meloterapia este considerată o 

terapie complementară a tratamentului medicamentos.  

Corpul nostru este asemănător unei urechi, aparatul auditiv nefiind singurul care ne transmite 

informații sonore. În funcție de rădăcinile noastre culturale, sociale și de istoria personală a fiecărui 

individ, există o anumită muzică și anumite sunete care au o putere relaxantă, scăzându-ne activitatea 

intelectuală pentru a ne transpune într-o „baie de sunete” regeneratoare. Ideal este să ne relaxăm cel 

puțin 30 minute pe zi și să învățăm să ne bucurăm, receptivi fiind la toate situațiile de destindere: duș, 

siestă, pauză de cafea, oră dinainte de culcare.    

Meloterapia îmbunătățește calitatea vieții, prin sporirea activității fizice și intelectuale. În 

terapia prin muzică, succesiunea sunetelor cu armonia lor latentă și ritmul devin instrumente cu ajutorul 

cărora se intră în contact cu sinele nostru profund. Indiferent dacă noi conștientizăm sau nu efectele pe 

care muzica le are asupra minții sufletului sau trupului nostru, aceste efecte există. În plus, pentru a 

obține beneficiile oferite de meloterapie, nu este necesară o cultură muzicală specializată. 

Muzica mângâie sufletul, aduce liniștea și poate fi considerată componentă a unui stil de viață 

sănătos. 
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TÂNĂRUL CONSUMATOR ROMÂN-CONSUMATOR EUROPEAN 

 

Prof. dr. ing. Savin Irina Isabella 

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași, județul Iași 
 

 

Motto: „Gândeşte de astăzi şi pentru mâine” (A. Pann). 
 

Noi, tinerii  

Suntem o generaţie de tineri ca toate celelalte anterioare şi care ne confruntăm cu problemele 

actuale ce lasă amprenta asupra noastă. 

Suntem numiţi generaţia fast-food, deoarece suntem „grăbiţi”, ”consumatori”, ”agresivi”, dar 

oare de ce ? Ce transformări s-au produs? Din vina cui ?  

Nu mai avem răbdare. Nu mai avem răbdare să ascultăm, nu mai avem răbdare să mâncăm, nu 

mai avem răbdare să învăţăm, nu mai avem răbdare să iubim. Toate sunt  făcute în fugă. Toate sunt 

grăbite şi cronometrate. 

De ce nu ne spune cineva să ne liniştim, să fim calmi, să fim atenţi? Să ne protejeze cineva, dar 

cine ? 

Ce „consumăm” noi, tinerii ? 

Tinerii sunt consumatori ca şi celelalte categorii de oameni.  E dreptul lor să cunoască ce este un 

consumator şi să le fie respectate aceste drepturi. 

Ca orice om noi trebuie să ne alimentăm. Suntem la o vârstă când ne plac anumite tipuri de 

alimente sau preparate, iar principala noastră preocupare nu este alimentaţia, ci doar mulţi din noi 

mâncăm pentru că pe moment simţim senzaţia de foame. Normal că această senzaţie o „astâmpărăm”,  

rapid cu un preparat de tip fast-food pentru că ne este mai comod şi mai lesne de procurat. 

De aceea suntem incluşi şi noi în categoria „Generaţia Alimentaţiei Nesănătoase”. 
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Cred că avem dreptul de a alege ceea ce mâncăm, fără să ni se impună restricţii. De fapt, noi 

consumăm ceea ce ni se oferă de către societate sau de familie. 

Dacă oraşul este plin de pizzerii, patiserii, localuri tip fast-food normal că între două cursuri sau 

în pauza mare ne grăbim să mâncăm ceva care să ne ţină de foame. 

Când ajungem în familie de multe ori nu găsim să mâncăm din cauză că părinţii sunt la servicii 

sau, mai grav, plecaţi din ţară. 

Deşi au fost eliminate minitonetele ce comercializau produse alimentare în şcoli, elevii îşi 

cumpără în continuare aceste produse din afara spaţiului şcolar consumând cantităţi mari de chipsuri, 

snack-uri, napolitane, dropsuri, sucuri care de multe ori nu conţin substanţe sănătoase. 

Pe foarte puţini colegi i-am văzut consumând fructe sau un sandvici cu unt şi miere de albine,  de 

exemplu. 

Obezitatea, ca şi problemele grave de sănătate asociate acesteia, 

reprezintă efectele negative ale stilului de viaţă propriu societăţilor avansate. 

 Din nefericire, acesta a devenit caracteristic şi copiilor, tinerilor în 

ultimii ani. 

O problemă este şi  lipsa activităţilor fizice, a sportului. 

Sunt elevi în şcoală supraponderali care din 

această cauză sunt de multe ori ţinta răutăţilor colegilor lor. Au o dorinţă 

continuă de a mânca şi astfel consumă foarte multe produse de tip fast-food 

care de multe ori au un conţinut nociv. 

Cred că mai avantajaţi sunt tinerii care servesc masa la cantine, 

deoarece există acea preocupare pentru alcătuirea unui meniu echilibrat cu alimente atent selecţionate, 

astfel încât să se asigure o alimentaţie raţională şi hrănitoare. 

Dacă programul şcolar ar fi de aşa natură să ne permită să avem cum să servim cel puţin o masă 

caldă pe zi la locul unde studiem, cred că ne-am reîntoarce la perioadele plăcute când familia avea un 

răgaz pentru a servi o mâncare gustoasă şi naturală  în tihnă.  

Ce frumos descrie Ion Creangă meniul oferit de Capra cu trei iezi lupului cel hapsân: 

„-Hai la treabă, cumătriţă, că lupul ţi-a dat de lucru! 

Şi aşa zicând, pune poalele-n brâu, îşi suflecă mânicile, aţâţă focul şi s-apucă de făcut bucate. 

Face ea sarmale, face plachie, face alivenci, face pască cu smântână şi cu ouă şi fel de fel de bucate.” 

Sau Păstorel în veselele lui epigrame: 

”Fă-mă, Doamne, morcov, ceapă, 

 Fă-mă, Doamne, tot ce vrei: 
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 Praz, dovleac, spanac, ardei … 

 Dar păzeşte-mă de apă!” 

Ce consumăm cu plăcere? 

Ce apetisante arată aceste produse. Cum să nu ţi se facă poftă să le mănâncişi să le bei? 

 

 

 

 

 

 

Dar am învăţat la chimie de aditivi alimentari. Cu ei cum rămâne?   

Aproape că nu există produs care să nu fie tratat cu aditivi. Fără ei, alimentele pe care le 

cumpărăm nu ar fi la fel.  

Când cumperi un produs despre care se spune că ar fi 100% natural, citeşte eticheta înainte de a 

crede ceea ce spune reclama.  

Un suc natural nu ar rezista pe raft, la temperatura camerei nici măcar o zi şi ar avea o culoare nu 

tocmai atrăgătoare.  

În general, producătorii adaugă E-uri pentru ca alimentele: 

 să aibă gust bun – sare, monosodiuglutamat, îndulcitori artificiali, toate contribuie la gustul 

caracteristic al dulciurilor, mezelurilor, salatelor. 

 să aibă un aspect plăcut – coloranţii sunt cei care fac ca dulciurile să arate atât de apetisant. 

 să ţină mai mult – conservanţii, emulsificatorii, stabilizatorii, antioxidanţii fac ca durata de 

viaţă a produsului, la raft, să fie mai mare, ceea ce este, evident, în beneficiul producătorilor.   

Acesulfam- K este un îndulcitor artificial, care se găseşte şi în îndulcitorii fără calorii sau pentru 

diabetici, dar şi în guma de mestecat, sucuri, cafea instant, creme şi multe alte dulciuri, în special în 

cele “light” sau fără zahăr.  

Coloranţii din alimente sunt în mare parte, sintetici. Deşi există şi variante naturale, cei sintetici 

sunt mai ieftini, deci mai convenabili pentru producători.  

De zeci de ani, coloranţii au fost bănuiţi că ar fi toxici sau cancerigeni, iar în cazul unora din ei, s-

a dovedit că este adevărat. Unii conservanţi chiar au fost interzişi, atât în SUA, cât şi în Uniunea 

Europeană. Pe cât posibil, coloranţii trebuie evitaţi. Oricum, majoritatea produselor în care se găsesc nu 
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au nicio valoare nutriţională. Ingredientele naturale ar trebui să dea alimentelor toată culoarea de care 

au nevoie. 

Aspartamul a fost considerat la un moment dat salvatorul celor care ţin regimuri, sătui de gustul 

neplăcut al zaharinei. Numai că aspartamul pune mai multe probleme. Una dintre ele este 

fenilcetonuria (sau PKU). Este o boală cu care se naşte unul din 20.000 de copii. Ei nu pot să 

metabolizeze fenilalanina, unul din cei doi aminoacizi conținuţi în aspartam. Nivelul mare de 

fenilalanina în sângele unui copil poate să ducă la retard mintal.  

În plus, mai multe studii au arătat că aspartamul poate să altereze funcţionarea creierului la 

persoane sănătoase, atât adulţi, cât şi copii. În cazuri rare, consumul de aspartam a dus la ameţeli, 

dureri de cap, convulsii şi probleme menstruale la fetiţe. 

BHA și BHT (butilhidroxianisol și butilhidroxitoluen) sunt adăugate în mâncărurile grase pentru 

a preveni oxidarea şi râncezirea. Se crede ca BHA este potenţial cancerigen pentru om şi unele studii 

spun același lucru şi despre BHT.  

Ambele trebuie evitate pe cât posibil, mai ales că sunt total inutile şi nu au un alt efect decât acela 

de a mări perioada de valabilitate a alimentelor. 

Trebuie: 

-  acordată o atenţie deosebită când cumpărăm produse alimentare, inclusiv produse de post, 

asupra modului de comercializare, cu privire la condiţiile igienico-sanitare din magazin şi ale 

personalului de servire; 

- să refuzăm produsele pentru care aven îndoieli privind calitatea şi modul de informare prin 

etichetare; 

- să refuzăm produsele preambalate care prezintă data durabilităţii minimale modificată sau 

depăşită; 

- să solicităm vânzătorului, în cazul în care magazinul nu are asigurat sistemul de autoservire, să 

ne arate eticheta produsului pentru a analiza compoziţia şi mai ales, încadrarea în data durabilităţii 

minimale. 

O soluţie ar fi să se propună la nivel de unitate de învăţământ să se stabilească un orar pentru 

servirea mesei în care toţi elevii să participe la acest program creându-se 

posibilitatea să se mănânce într-un spaţiu special amenajat, igienic şi cu 

posibilitate de a utiliza mijloace de curăţire a mâinilor şi a dinţilor.   

Acum se mănâncă în sala de clasă, plină de praf şi aer închis, pe fugă şi 

de multe ori fără să ne spălăm pe mâini. 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

293 

 

La noi în şcoală ar fi condiţii să se organizeze acest program, deoarece există 

spaţiu de servirea elevilor care locuiesc în cămin şi există şi personal calificat chiar 

de şcoală să pregătească meniul adecvat. Atât personalul angajat la cantina şcolii, cât 

şi elevii de la clasa de gastronomie pot face acest serviciu.  

Tinerii  percep realitatea actuală prin prisma experienţei lor, au idei şi 

propuneri care promit să fie viabile în timp. Implicarea micilor consumatori în viaţa şi problemele 

societăţii reprezintă unul dintre paşii spre educarea şi informarea acestora, scopul  fiind acela de a 

avea un consumator român  pregătit, informat, în stare să facă cea mai bună alegere a unui produs, 

care să corespundă, aşadar, aşteptărilor sale. 

 

Bibliografie: 

1.www.Dolceta.ro 

2.*** - Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 212 

din 28 mai/1992) 

 

 

ALIMENTAȚIA ȘI SĂNĂTATEA 

 

Prof. Sălişte Mihaela   

Prof. Dragomirescu Emilia 

C.N.I. „Matei Basarab”-  Structură G.P.P. Nord 2 Rm. Vâlcea, județul Vâlcea 

 

Adoptarea unui regim alimentar sănătos asigură o hrană completă pentru menţinerea energiei 

organismului, fără să ducă la anemierea trupului şi a minţii. De aceea, recomandăm tuturor cititorilor şi 

celor care doresc să aibă un stil de viaţă sănătos să renunţe la alimentele de tip fast-food, la preparatele 

bogate în grăsimi, la consumul excesiv de cafea şi alcool şi să prefere ceea ce natura ne oferă cu 

generozitate: fructe şi legume proaspete, sucuri naturale, lactate şi alimente preparate termic într-un 

timp cât mai scurt, astfel încât produsul final să nu piardă proprietăţile benefice (vitamine, săruri 

minerale). În numărul de astăzi vă prezentăm, aşadar, regimul alimentar necesar pentru păstrarea unui 

organism tânăr şi viguros. 

Studiile de specialitate, medicii şi nutriţioniştii deopotrivă sunt de acord asupra faptului că 

procesul de îmbătrânire este accelerat în cazul în care alimentaţia e nesănătoasă. 

http://www.dolceta.ro/
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Încă din Antichitate, medicul grec Hipocrate, care a trăit 104 ani, scria: „Cu cât ne hrănim mai 

mult şi mai bine, cu atât ne dărâmăm viaţa mai repede“. Introducerea alimentaţiei carnare, prin 

vânătoare şi prin creşterea animalelor domestice, a fost considerată drept cauza principală a scurtării 

duratei de viaţă. Mesele copioase cu cărnuri, slănine, afumături, mezeluri, conserve, alcooluri tari, 

cafele şi tutun dau multă satisfacţie pentru moment, dar, după vârsta de 40-50 de ani, dereglează ritmul 

digestiei şi favorizează apariţia obezităţii, cu consecinţe grave asupra activităţii inimii. Prin modificarea 

toleranţei digestive şi prin reducerea treptată a funcţiilor enzimatice, mâncărurile greu digerabile nu 

sunt metabolizate normal, rămân mult timp în stomac (circa 8 ore) şi în intestine (peste 20 de ore), se 

alterează şi produc acizi toxici care declanşează boli digestive (gastrite, ulcere, colite, balonări, 

constipaţii, cancer de colon). În unele cazuri, acestea măresc conţinutul de colesterol şi lipide din 

sânge, care se depun pe pereţii vaselor sanguine, favorizând apariţia unor boli grave, ca ateroscleroza, 

arterite, flebite, tromboze, ulcere varicoase. De asemenea, consumul în exces de dulciuri concentrate 

solicită prea mult pancreasul şi duc, uneori, la diabet zaharat. 

Alimentaţia normocalorică este cea ideală. 

Alimentaţia trebuie să fie normocalorică, adică să conţină numai atâtea calorii cât sunt necesare 

organismului, în funcţie de ritmul de consum pentru fiecare vârstă, de efortul fizic şi intelectual depus. 

S-a demonstrat că persoanele care au un aport caloric mai redus şi un consum minim de grăsimi sunt 

mai puţin expuse la îmbolnăviri de cancere şi de afecţiuni cardiovasculare. 

Stilul de alimentaţie în grabă, cu produse fast-food, încărcate cu grăsimi, cărnuri şi zaharuri, 

predispune la dependenţă, prin declanşarea în creier a unor reacţii care conduc la supraalimentaţie, 

urmată de celulită şi obezitate. 

Un adult sănătos, cu o activitate moderată, care consumă zilnic 2.800-3.000 calorii, are nevoie, 

în medie, de 70-80 grame proteine (300-400 calorii), 300-400 grame glucide (1.200-1.600 calorii) şi 

80-100 grame lipide (700-800 calorii). La acestea se adaugă 500-800 grame fructe şi legume, care aduc 

necesarul de vitamine, minerale, glucide şi o parte din cantitatea de apă. 

Supraalimentaţia oboseşte inima 

Peste aceste plafoane, cantitatea de alimente se măreşte numai în situaţia unei activităţi fizice 

mai intense. Este foarte dăunătoare hrana consumată în exces, peste potenţialul de prelucrare a 

aparatului digestiv, care devine supraîncărcat şi suprasolicitat. La persoanele gurmande se deschide 

uşor calea spre îngroşarea vaselor sanguine, cu flebite, tromboze şi ateroscleroză, ca factori principali 

ai îmbătrânirii precoce, creşterea colesterolului depus în interiorul arterelor, formarea de cheaguri de 

sânge, irigarea defectuoasă a creierului şi o suprasolicitare a inimii, aflată într-o continuă oboseală. 
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Pledoaria pentru cumpătare la mâncare şi băutură a fost lansată încă din Antichitate. Pitagora 

menţiona că: „în cumpătare stă forţa spiritului“. Ulterior, orientalii, în special tibetanii, au pledat pentru 

o reducere a cantităţii de hrană, punând mare preţ pe felul cum se face masticaţia şi, mai ales, pe 

ritualul mesei, în linişte şi respect. De altfel, popoarele care, prin tradiţie, exclud excesele alimentare 

(ex. japonezii) au o rată mult scăzută a îmbolnăvirilor de cancer. 

Obiceiul de a mânca mult atrage după sine boli grave 

Deprinderea de a consuma mai multă hrană decât este necesar rezultă dintr-o educaţie familială 

defectuoasă, considerându-se normală alimentaţia fără restricţie. Dacă unul dintre părinţi este obez, 

există probabilitatea de 50% ca şi copilul să devină obez, iar dacă ambii părinţi sunt supraponderali, 

această probabilitatea creşte la 80%. 

Obezitatea nu este numai o problemă de estetică, ci şi o afecţiune extrem de gravă, care duce la 

complicaţii asociate cu unele boli cronice: diabet zaharat, creşterea colesterolului, tulburări de respiraţie 

cu bronşită cronică şi emfizem pulmonar, afecţiuni hepatice cu ficat infiltrat de grăsimi şi litiază biliară, 

constipaţii, hemoroizi, cancere (mai ales de sân), dureri articulare (gonartroze, reumatism degenerativ, 

spondiloză, gută), boli ginecologice şi dermatologice (eczeme, seboree), tulburări psihice (depresii, 

anxietate, tendinţă de izolare), reducerea randamentului în activităţile fizice şi intelectuale, îmbătrânire 

prematură şi scurtarea vieţii, în medie, cu 10-13 ani. Aceasta justifică binecunoscutul dicton popular: 

„Cu cât cureaua este mai lungă, cu atât viaţa este mai scurtă“. 

Prin alternanţa între perioadele de îngrăşare şi cele de slăbire, apare pericolul instalării unor 

afecţiuni cardiace: hipertensiune arterială (frecventă la peste 50% dintre obezi), ateroscleroză 

coronariană (instalată de 10 ori mai devreme decât la cei cu o greutate normală), hemoragii cerebrale, 

cardiopatie ischemică, palpitaţii, slăbirea inimii şi insuficienţă cardiacă. La nivelul vaselor sanguine 

apar accidente vasculare, varice, ulcere varicoase, tromboze şi embolii, toate greu vindecabile.  

Integraţi legumele uşor asimilabile în hrana zilnică 

Adoptarea unui regim alimentar natural asigură o hrană completă pentru menţinerea energiei 

organismului, fără să ducă la anemierea trupului şi a minţii. 

Marele sportiv american Roos, dublu campion olimpic la alergare, utiliza în hrana sa 90% 

crudităţi, excluzând total orice preparat din carne. Această alimentaţie asigură menţinerea unei greutăţi 

corporale în limite ideale, permite irigarea optimă a creierului, inimii şi arterelor, evită ateroscleroza şi 

intoxicarea celulelor. 

În alimentaţia raţională, cu o hrană sănătoasă, se recomandă cât mai multe legume nefierte, 

salate uşor asimilabile cu morcov (care previne îmbătrânirea tenului şi apariţia ridurilor), salată verde, 
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spanac, ţelină, ridichi, varză, conopidă, mărar, pătrunjel, fasole păstăi, mazăre, soia, tomate, castraveţi, 

ceapă, usturoi, praz, ardei, asmăţui, ciuperci. 

Printre fructele cu mare eficacitate în păstrarea tinereţii ţesuturilor un loc aparte revine merelor, 

consumate în stare crudă, coapte, compot, sucuri sau siropuri. 

Reţinem că fructele şi legumele sunt bogate în fibre (celuloză), cu rol în st imularea tranzitului 

intestinal şi, de aceea, digestia lor se face în 20-30 minute, fără să fermenteze sau să putrezească pe 

căile digestive, evitând astfel producerea de gaze, vărsături, arsuri, indigestii şi intoxicaţii ale sângelui. 

În comparaţie, digestia cărnii se realizează în 10-15 ore, lăsând multe toxine, constipaţii şi afecţiuni ale 

colonului. 

Folosiţi pentru asezonare plante condimentare şi aromatice 

Aromatizarea şi condimentarea alimentelor se poate realiza tot cu produse vegetale (chimion, 

coriandru, măghiran, tarhon, cimbru, muştar, frunze de ţelină, ardei roşu, uneori cu busuioc, salvie, 

mentă, roiniţă etc.). Prin consumarea zilnică a acestor produse se asigură necesarul de proteine 

asimilabile, calciu, riboflavone, vitamine, săruri minerale (Fe, Ca, Mg, K, Zn, Si) şi enzime, cu rol 

biocatalizator. Fructele, legumele şi zarzavaturile proaspete au o contribuţie însemnată în creşterea 

capacităţii de apărare a organismului. În cazul unei alimentaţii deficitare în vitamine, scade activitatea 

fagocitară a leucocitelor, precum şi producerea de anticorpi, organismul fiind uşor supus agresiunilor 

maladive, cu o evoluţie severă. 

Trebuie să reţinem că vitaminele sintetice fabricate în retortele fabricilor chimice, nu conţin 

compuşi sinergici (enzime, activatori şi aditivi coenzimatici) şi, de aceea, nu pot înlocui vitaminele 

naturale existente în plante. Fără vitamine naturale din grupele B, C şi E, adulţii ar îmbătrâni încă de la 

vârsta de 25 de ani, devenind fiinţe suferinde şi obosite. 

Grâul germinat, sursă importantă de proteine 

Alte alimente dietetice pot fi considerate: carne slabă (de pui, viţel), sardele, peşte slab şi fructe 

de mare cu conţinut redus în lipide saturate, pâine integrală (Graham), cereale germinate şi tărâţe 

(germenii de grâu, secară sau ovăz, în doză de 500 g pe zi, dau un conţinut de proteine de patru ori mai 

mare decât un ou), lapte degresat, iaurt, brânzeturi degresate, seminţe de bostan şi susan, miere de 

albine bogată în mineralele necesare. 

Pentru reglarea conţinutului în LDL - colesterol rău, depus pe pereţii arterelor, un rol esenţial îl 

au uleiurile vegetale bogate în acizi graşi mononesaturaţi (de măsline) şi polinesaturaţi (de porumb şi 

floarea soarelui). 

Drojdia de bere conţine 16 vitamine şi 14 minerale 
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Un produs de mare eficienţă este drojdia de bere care conţine 16 vitamine, majoritatea din 

complexul B, 16 aminoacizi, 14 minerale şi un procent de 36% proteine (mai mult decât muşchiul de 

porc). Se consumă zilnic câte 25-30 grame în formă crudă sau adăugată în lapte, suc de roşie sau suc de 

fructe. 

Toate aceste alimente dau energie, vitalitate, stare de relaxare şi sentimente de bună dispoziţie, 

mai ales în condiţii de stres şi tensiune. 

Alcoolul şi tutunul, principalii duşmani ai sănătăţii 

Alcoolurile tari şi tutunul, consumate în mod constant şi în cantităţi mari, afectează întreg 

organismul, provocând tulburări morfofuncţionale neuroendocrine, cardiovasculare, renale, musculare 

şi în special hepatice. Se produc tulburări complexe, cu scăderea capacităţii fizice şi intelectuale şi 

scăderea duratei de viaţă. Semnele clinice sunt la început moderate ca: oboseală, ameţeli, cefalee, 

insomnii, tulburări de echilibru, de memorie, dureri la mers forţat. Treptat, fenomenele se agravează cu 

riscul apariţiei anginei pectorale şi a infarctului de miocard, ramolismentul, hemoragia cerebrală, 

arteriopatia periferică a membrelor inferioare, până la cangrenă. 

La femei, abuzul de alcool duce la deteriorarea pielii, prin vasodilataţie cutanată, până la 

îmbătrânirea prematură a tenului, ce devine ofilit, ridat, zbârcit. Alcoolurile tari dăunează asupra 

sistemului nervos, distrug trupul, memoria şi creierul. Nu poate fi neglijat faptul că alcoolul bagă în 

ospiciu circa 40% dintre nebuni, iar în închisori 30-40 % dintre criminalii şi delicvenţii juvenili. 

Tutunul, prin substanţele toxice pe care le conţine, produce o uzură prematură şi îmbătrânire precoce, 

fumatul fiind considerat una dintre cele mai periculoase toxicomanii prin caracterul său de masă. Dacă 

fumatul începe din perioada de creştere, produce o scădere în dezvoltarea corpului. 

De asemenea, se exclud băuturile răcoritoare sintetice, cu mult zahăr şi aditivi sintetici, (E-uri) 

şi înlocuirea lor cu sucuri naturale, preparate în casă, eventual fără zahăr. Cu mare efect se recomandă 

ca dimineaţa şi seara să se consume o limonadă cu multă lămâie şi cu 1-2 linguriţe de miere. 

Se va renunţa treptat la cafea, pentru a fi înlocuită cu ceai verde sau alte băuturi naturiste 

energizante. 

Respectarea acestor diete ar asigura o întinerire cu 10-15 ani, mărind potenţialul energetic, 

vitalitatea, păstrarea memoriei şi rezistenţa la boli. Sunt concludente statisticile care arată că restricţiile 

calorice şi controlul diurn al alimentaţiei la japonezi reduc substanţial mortalitatea în comparaţie cu 

SUA şi anume de 16 ori la bolile cardiovasculare, de cinci ori la cancerele mamare şi de trei ori la 

cancerele de colon. 

Ce nu trebuie să mâncăm? 
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Alimentele cu restricţie sau chiar eliminate dintr-un regim sănătos sunt: grăsimile animale 

(slănină, şuncă, untură), carnea de porc, mezeluri, afumături, conserve şi peşte gras. Acestea sunt 

considerate de specialişti drept veritabile otrăvuri şi gunoaie sau chiar bombe cu efect întârziat 

introduse în corp, unde declanşează dispepsii, enterite, apendicită, gută, febră t ifoidă, dizenterie, 

tuberculoză şi cancer. Se reduc, de asemenea, din alimentaţie prăjelile, laptele gras, sarea, biscuiţii, 

produsele de patiserie şi dulciurile concentrate care solicită prea mult pancreasul, gogoşile, pizza, 

dulceţurile, cremele, ciocolatele, îngheţatele, condimentele iuţi (piper, muştar) şi chiar pâinea albă. Este 

bine cunoscut că la prepararea pâinii albe cu făină fină se pierd 17 compuşi nutritivi naturali şi se 

adaugă cinci compuşi sintetici, inclusiv E-uri, mărind riscul îmbolnăvirilor de cancer, diabet zaharat, 

ateroscleroză, cataractă şi obezitate. 

Pe cât posibil se limitează sau se exclude din alimentaţie zahărul alb, un produs industrial care 

se obţine prin rafinarea trestiei şi sfeclei de zahăr într-un proces tehnologic foarte complicat ce elimină 

numeroase vitamine, minerale, proteine asimilabile, fibre şi alte substanţe utile organismului. S-a 

constatat că zahărul alb are o serie de efecte negative cum ar fi: inhibarea sistemului imunitar şi a 

hormonului de creştere, apariţia diabetului, a unor forme de cancer, a candidozei şi a cariilor dentare. 

Sărăcind organismul de potasiu şi magneziu, zahărul industrial constituie un factor determinant în 

apariţia bolilor cardiovasculare (arterite), a obezităţii şi a unor reacţii neurologice (oboseală, 

somnolenţă, ameţeli, nevroze, lipsa de voinţă, pierderea memoriei, impotenţă). 

 

Bibliografie:  
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3. Cheorghiu, Alexandru - Spune-mi cum te hrăneşti. Ce trebuie să ştim pentru a fi mereu sănătoşi, 
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USTUROIUL - PROPRIETĂȚI TERAPEUTICE ȘI BENEFICII 

 

Prof. Serea Nicoleta 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, județul Constanța 

 

Usturoiul (Allium sativum) este unul dintre cele mai cunoscute alimente, folosit în general ca și 

condiment la diferite mâncăruri, dar puțini știu că usturoiul este cea mai studiată plantă medicinală din 

istorie și era prima planta medicinală pe care doctorii din Roma antică o plantau într-o țară nouă, fiind 

de pe atunci unul dintre cele mai prețuite remedii naturiste. În ultimii 15 ani s-au făcut peste 200 de 

cercetări clinice și de laborator, despre efectele terapeutice ale usturoiului, record neatins de nici o altă 

plantă medicinală de pe glob. 

Usturoiul conține peste 200 de tipuri de ingrediente biologic-active, precum şi vitamine, 

minerale, aminoacizi şi enzime. Principalul component activ al usturoiului este alicina, substanța cu un 

puternic efect antibiotic. De asemenea, este demn de remarcat și conținutul apreciabil de seleniu și 

minerale. Alicina, eliberată atunci când usturoiul este zdrobit, încurajează eliminarea colesterolului din 

organism și reduce cantitatea de grăsimi nesănătoase produse de ficat. Unii cercetători spun că 1 mg de 

alicină, are puterea a 15 unități standard de penicilină. 

Proprietățile terapeutice ale usturoiului: 

S-a demonstrat că usturoiul are proprietăți terapeutice în numeroase 

boli și afecțiuni, cum ar fi: 

Tromboza, tromboflebita - există nu mai puțin de 10 studii, făcute 

în spitale universitare din Germania, Statele Unite, China și Coreea, care 

au urmărit efectul usturoiului asupra trombozei și toate au arătat o 

reducere semnificativă a tendinței de formare a cheagurilor de sânge la 

pacienții tratați cu el. Consumul a 4-6 căței de usturoi pe zi este un 

remediu sigur pentru prevenirea și chiar pentru tratarea tromboflebitei și a trombozelor în general. 

Cancerul de colon și cancerul gastric - mai multe cercetări epidemiologice arată că la 

populațiile unde usturoiul intră în dieta zilnică, există un risc mult diminuat de dezvoltare a cancerului 

de colon și de stomac. Doza de usturoi consumată este de minimum 2 căței pe zi. 

Cancerul de esofag și laringe - Cercetătorii de la Nanjing Cancer Institute din China au 

comparat incidența cancerului la câteva mii de oameni care consumau 1-2 căței de usturoi zilnic cu cea 

în rândul celor care consumau usturoi cel mult o dată pe lună. Rezultatele studiului indică faptul că 
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primul lot de subiecți au prezentat cu 69% mai puține cazuri de cancer față de lotul doi. Interesant este 

că la cei care consumă și ceapă pe lângă usturoi, rata imunității la aceste forme de cancer ajunge până 

la cifra record de 83%. 

Cancerul de rect - un colectiv de medici americani de la Universitatea Carolina de Nord, condus 

de dr. Lenore Arab, a analizat mai multe studii realizate pe consumatorii constanți de usturoi. În raport 

se arată că un consum regulat de usturoi reduce riscul cancerului de colon și de rect cu 10%. 

Gripa - 3-4 căței de usturoi consumați zilnic reduc cu cel puțin o treime șansele de a ne 

îmbolnăvi de gripă în timpul unei epidemii, arată studii făcute de medicii israelieni. Aceasta, pentru că 

usturoiul, pe lângă faptul că are un efect de întărire a imunității, conține substanțe care distrug sau 

încetinesc ritmul de înmulțire al virușilor gripali. 

Infarct miocardic - riscul de infarct scade foarte mult la persoanele care țin periodic o cură cu 

usturoi, arată un studiu italian. Pe lângă faptul că normalizează tensiunea arterială și desfundă vasele de 

sânge îngroșate de depunerile de colesterol, usturoiul este și un excelent protector al sistemului nervos, 

direct implicat în declanșarea crizelor cardiace care duc la infarct. Mai ales persoanele peste 50 de ani 

ar trebui să facă măcar de patru ori pe an o cură de o lună cu usturoi consumat proaspăt sau sub formă  

de mujdei preparat cu ulei de măsline și lămâie. 

Diabet - utilizarea regulată a unor doze terapeutice cu usturoi (minimum 5 grame pe zi) are efect 

de prevenire al arteriopatiilor diabetice, precum și al bolilor cardiace produse de această boală. 

Efeminare la bărbați - usturoiul adăugat în hrana persoanelor de sex masculin stimulează 

testiculele să aibă o secreție endocrină mai mare, crescând nivelul de testosteron. Or, testosteronul este 

chiar hormonul masculinității, care determină creșterea masei musculare în detrimentul țesutului adipos 

specific feminin. 

Ateroscleroza - un studiu german realizat pe 280 de persoane, timp de 4 ani, arată că usturoiul 

previne formarea plăcii de grăsime în artere și poate chiar să diminueze dimensiunea ateroamelor 

existente. Oamenii care au consumat cca. 6-7 g de usturoi zilnic au avut cu 18% mai puține depuneri de 

colesterol în artere la sfârșitul studiului, decât cei din grupul martor. La femei, efectul a fost mai 

pronunțat, ajungându-se la reduceri de până la 25% a nivelului colesterolului, în urma tratamentului cu 

usturoi. 

Usturoiul, beneficii pentru sănătate: 

Usturoiul este o plantă cu multiple proprietăți terapeutice cunoscute de multă vreme, având o 

serie de efecte benefice cum ar fi: 

 ajută la buna funcţionare a sistemului cardiovascular, prevenind astfel bolile de inimă; 

 posedă un puternic efect antibiotic, prevenind și tratând infecțiile; 
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 contribuie la procesul digestiei; 

 previne diabetul zaharat; 

 ajută la slăbit; 

 oferă protecţie faţă de agenţii cancerigeni, prevenind cancerul; 

 scade nivelului de colesterol rau (LDL) și crește nivelul de colesterol bun (HDL), într-o 

perioadă de timp relativ scurtă; 

 contribuie la dizolvarea cheagurilor de sânge care pot cauza infarct miocardic și accident 

vascular cerebral; 

 usturoiul inhibă dezvoltarea sau chiar distruge mai multe tipuri de bacterii, inclusiv stafilococii 

și salmonella, precum și multe dintre ciupercile cauzatoare de micoze. 

Funcționează suplimentele cu usturoi ? 

O altă versiune a usturoiului este cea a suplimentelor alimentare, care se 

găsesc pe la diferite farmacii naturiste. Suplimentele de usturoi, cum ar fi 

uleiul de usturoi, pudra de usturoi și pastile de usturoi, sunt produse prin 

distilarea usturoiului, care este apoi diluat cu alte substanțe. Prin acest proces 

cea mai mare cantitate de alicină din usturoi este distrusă și astfel doar o mică 

parte de alicină ajunge în organismul uman. Totuși, compania CaliVita a 

reușit prin procedee ultramoderne de presare la rece, să extragă din usturoi 

toate substanțele active, nealterând calitatea și puterea lor. Rezultatul final a 

fost produsul Garlic Caps, sub forma de capsule gelatinoase, care pot funcționa la fel de bine ca 

usturoiul în stare naturală, având aceeași cantitate de alicină și substanțe active. S-a constatat că doar 1-

2 capsule gelatinoase din produsul Garlic Caps, acționează ca 2-3 căpățâni de usturoi în stare naturală. 

Astfel se elimină și problema mirosului puternic al usturoiului. 

Usturoiul, tratament pentru slăbit. 

S-a dovedit că alicina, cea mai puternică substanță găsită în usturoi, ajută la prevenirea 

hipertensiunii arteriale, a diabetului zaharat și scade nivelul trigliceridelor, dar ajută și la prevenirea 

creșterii în greutate. Usturoiul acționează ca un inhibitor al apetitului alimentar, oferind creierului 

semnale de sațietate după ce este consumat și stimulează metabolismul, contribuind astfel la arderea 

caloriilor și scăderea în greutate. 

Un studiu publicat în American Journal of Hypertension a raportat că în cazul animalelor care 

aveau un nivel crescut al insulinei, tensiunii arteriale și al trigliceridelor și la care le-a fost suplimentată 

dieta cu alicină din usturoi, s-a raportat o menținere a greutății corporale sau chiar o reducere în 

http://suplimente-naturale.com/garlic-caps.html
http://www.suplimente-naturale.com/garlic-caps.html
http://suplimente-naturale.com/garlic-caps.html
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greutate. Cercetatorii au concluzionat că alicina poate fi un mod foarte bun de menținere sau scădere în 

greutate. 

Sfaturi practice: 

 Amestecați o lingură de miere cu un cățel de usturoi zdrobit și 

stoarceți suc de lămâie dizolvat într-o cană de apă fierbinte. Luați acest 

preparat de trei ori pe zi pentru tratarea guturaiului, a bronșitei și a 

problemelor la sinusuri. 

 Pentru indigestie, constipație și ușoare probleme la stomac, zdrobiți 

un cățel de usturoi, amestecați-l cu lapte cald într-o cană și beți după masă. 

 Dacă suferiți de cistită sau de alte infecții urinare, zdrobiți un cățel de usturoi și amestecați-l cu 

un pahar de iaurt; luați o doză în fiecare dimineață și seara. 

 Dacă nu vă place să consumați o căpățână de usturoi în fiecare zi și vă deranjează mirosul 

acestuia, puteți lua un supliment alimentar natural, de exemplu Garlic Caps. 

De reținut ! 

 Usturoiul este bun la prevenirea cancerului, scăderea nivelului colesterolului, reducerea 

hipertensiunii arteriale, îmbunățățește circulația și ajută la slăbire. 

 Usturoiul este benefic în tratarea tusei, a bronșitei, a guturaiului, a durerilor de gât, a astmului, a 

indigestiei, a constipației și a afecțiunilor stomacale. 

 Consumați zilnic o căpățână de usturoi sau suplimentați dieta cu un supliment alimentar cu 

usturoi, cum este Garlic Caps. 
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SFATURI UTILE PENTRU UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. înv. preşcolar Scriba Gabriela 

Şcoala Gimnazială Nr.2 Rm.Sărat - Structura G.P.P. Nr.2 Rm.Sărat, județul Buzău 

 

 

Suma obiceiurilor noastre se reflectă în starea sănătăţii pe care o avem. Starea de spirit este tot 

rezultatul propriului stil de viaţă. Atât sănătatea fizică, cât şi cea psihică depinde, în mare măsură, de 

obiceiurile zilnice pe care le avem şi de modul în care trăim. Contează ce mâncăm, dacă facem mişcare, 

dacă consumăm alcool sau dacă fumăm.  Şi calitatea relaţiilor noastre sociale contribuie la starea de 

bine. 

Pentru un stil de viaţă sănătos trebuie să ţinem cont de câteva aspecte. 

Orele de somn trebuie respectate. În funcţie de organismul fiecăruia, 6-8 ore de somn pe noapte 

sunt suficiente pentru ca dimineaţă să ne simţim odihniţi. Cercetătorii au descoperit că cel mai bun 

interval de somn pentru refacerea trupului şi sufletului este între 22.30 şi 06.30. S-a mai descoperit că 

orele de odihnă pierdute noaptea nu pot fi substituite de cele din timpul dimineţii sau al zilei. Somnul 

este foarte important, deoarece dacă nu vă veţi odihni îndeajuns, organismul nu va rezista stresului din 

ziua următoare, iar efectele nu vor întârzia să apară. Pe termen lung, lipsa odihnei poate duce la apariţia 

unor boli foarte grave. 

Alimentaţia este alt indicator al unui stil de viaţă sănătos. Cercetătorii Universităţii Harvard au 

elaborat în anul 2008 o piramidă a alimentaţiei sănătoase. La baza acesteia se află exerciţiile fizice şi 

alimentaţia. Legumele şi fructele, cerealele integrale (orez brun, paste din făină integrală, secară, orez), 

uleiurile sănătoase nu trebuie să lipsească din meniul zilnic, deoarece sunt sursa noastră de energie. 

Trebuie să consumăm ouă, peşte, carne de pasăre, nuci, seminţe. 1-2 porţii/zi de lactate vor aduce 

aportul necesar de calciu în organism. Cercetătorii au pus în vârful piramidei alimentele care trebuie 

consumate mai rar: carne roşie, unt, cereale, pâine şi paste din făină albă, cartofi, băuturi şi dulciuri pe 

bază de zahăr. 

Mişcarea nu trebuie să lipsească. Exerciţiile fizice regulate sunt vitale pentru sănătate. Acestea 

ajută la controlul greutăţii. Alergaţi în parc, mergeţi la sala de fitness, urcaţi scările, mergeţi pe jos cât 

mai mult, plimbaţi câinele sau aveţi grijă de grădină. Sunt nenumărate moduri în care puteţi evita 

sedentarismul. Deci fără mişcare nu există sănătate. Fără mişcare, nici sănătate nu este! Vizitează-ţi 

medicul înainte să fie nevoie să vă viziteze el pe dumneavoastră. Mergeţi la control regulat, este mai 
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uşor să previi decât să combaţi. În plus, un control general la câteva luni este obligatoriu. Nu uitaţi ca la 

6 luni să mergeţi la medicul stomatolog şi la ginecolog. 

Oamenii care zâmbesc sunt mai frumoşi, îmbătrânesc mai încet şi sunt o companie plăcută pentru 

cei din jur. Totodată cei care zâmbesc sunt şi mai relaxaţi şi mai puţin stresaţi. Pe principiul că în viaţă 

nimic nu este de nerezolvat, oricât de grave sau multe sunt problemele de care vă loviţi, o atitudine 

pozitivă vă va ajuta să treceţi mai uşor peste momentele dificile. Eliminaţi pe cât posibil stresul şi nu vă 

mai consumaţi energia în mod inutil. Cercetătorii spun că cei care râd în fiecare zi au o inimă mai 

sănătoasă. Începeţi chiar acum acest exerciţiu de fericire şi cu timpul va deveni obişnuinţă.  

Pentru un stil de viaţă sănătos consumaţi alcool moderat. Nutriţioniştii spun că un singur mililitru 

de alcool are 7 kilocalorii. Tot ei spun că bărbaţii nu ar trebui să consume zilnic mai mult de 3-4 unităţi 

de alcool, iar femeile 2-3 (o unitate de alcool reprezentând 10 ml de alcool pur). Consumat în exces, 

alcoolul încetinește funcţionalitatea sistemului nervos central, blochează o parte din mesajele care ar 

trebui să ajungă la creier alterând astfel perceptiile, emoţiile, mişcare, vederea şi auzul persoanei.  

Fumatul este interzis cu desăvârşire când ne gândim la un stil de viaţă sănătos. Cercetătorii au 

identificat în fumul de ţigară peste 4.000 de substanţe. Printre acestea există substanţe active 

farmacologic, antigenice, citotoxice, mutagene şi carcinogene. Printre substanţele nocive 

găsim:nicotina (este un alcaloid foarte toxic, stimulent şi sedativ neuroendocrin şi dă dependenţă), 

gudronul (este un termen general pentru mai multe particule ce rezultă din fumul de ţigară). Particulele 

conţin substanţe chimice printre care oxizi de nitrogen, dioxid de carbon, monoxid de carbon, dar şi 

benzpiren, o hidrocarbură puternic cancerigenă. Monoxid de carbon, oxizi de nitrogen, cianură de 

hidrogen, ammoniac, metale (arsenic, cadmiu şi plumb) şi compuşi radioactivi, cu efecte carcinogene 

sunt doar câteva otrăvurile ce conţin o ţigară. Pentru cei care fumaţi, încercaţi să vă lăsaţi de acest viciu 

foarte dăunător, uneori fatal. Ca să nu mai vorbim că este şi foarte scump. 

Alt factor care contribuie la o viaţă frumoasă şi sănătoasă este educaţia. Prin auto educare ne 

putem îmbunătăţi viaţa. Nu ezitaţi să urmăriţi filme documentare, să mergeţi la teatru, la concerte, la 

operă. Citiţi cât mai mult. Librăriile oferă o gamă largă de cărţi educative. Se găsesc şi pe internet 

foarte multe cărţi de acest fel. Nu încetaţi să învăţaţi şi să investiţi în dumneavoastră. Astfel veţi fi mai 

încrezători în forţele proprii, iar asta induce starea de fericire. 

Fiecare îşi doreşte să se menţină sănătos şi în formă pentru cât mai mult timp. Cu ajutorul unui 

stil de viaţă sănătos, ne putem aduce aportul în acest sens. Cei mai importanţi factori sunt alimentaţia, 

mişcarea şi somnul, renunţarea la consumul substanţelor nocive şi abordarea unei atitudini pozitive. Un 

stil de viaţă sănătos vă va ajuta să rămâneţi în formă până la o vârstă înaintată. Astfel vă ofer 9 sfaturi 

pe care le puteţi urma pentru a vă păstra sănătatea şi calitatea vieţii pe termen lung:  
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1. Alimentaţie sănătoasă 

 Puţine lucruri sunt mai importate pentru sănătate decât o alimentaţie sănătoasă. Consumaţi 

minim cinci porţii de fructe şi legume pe zi, preferabil crude, de toate culorile şi sortimentele. Puţină 

carne, mulţi carbohidraţi vegetali, leguminoase din plin, produse lactate slabe în grăsimi şi puţină 

grăsime – acestea nu doar că vă vor menţine funcţiile vitale, dar vă vor întări sistemul imunitar.  

2. Hidratare din plin  

Lipsa apei afectează organismul uman: apa este un element important din conţinutul celulelor, 

componenta principală a sângelui. O hidratare necorespunzătoare va afecta fluxul sângelui. Întregul 

corp va fi alimentat mai puţin, capacitatea creierului şi puterea de concentrare vor avea de suferit. 

Pentru hidratare, folosiţi apa, sucuri de fructe sau ceai din plante. Societatea germană pentru 

alimentaţie recomandă adulţilor un consum de minim doi litri de lichide zilnic.  

3. Mişcare regulată 

Practicarea regulată a unui sport de anduranţă este benefică atât pentru fizic, cât şi pentru psihic, 

fiind metoda optimă de menţinere a corpului în formă. Sportul ajută în întărirea forţelor de apărare ale 

corpului, în reducerea simptomelor de stres şi previne apariţia bolilor de inimă şi circulatorii, a 

diabetului, a supraponderalităţii şi a osteoporozei. Cu avansarea în vârstă, inclusiv capacitatea mentală 

are de beneficiat de pe urma practicării unui sport. Orice formă de mişcare fizică ajută la creşterea stării 

dumneavoastră de bine: pentru evitarea afecţiunilor, se recomandă un minim de mişcare lejeră de 30 de 

minute de 5-7 ori pe săptămână. Nu este niciodată prea târziu să începeţi practicarea unui sport. Chiar 

şi persoanele care încep la vârste înaintate profită imediat de efectele pozitive ale mişcării.  

4. Mult aer curat şi lumină  

Oxigenul trezeşte spiritul vital şi mobilizează puterea de rezistenţă a corpului. De aceea este 

important să iesiţi în aer liber în fiecare zi, inclusiv iarna. Un alt efect benefic al plimbărilor în aer 

liber: ne expunem luminii, fapt care ne influenţează pozitiv dispoziţia. Prin expunerea la lumină, 

producem un transmiţător neuronal, numit serotonina, care ne ajută la îmbunătăţirea stării generale. 

Chiar şi în zilele cu vreme mohorâtă, lumina naturală este mult mai puternică decât cea din interior. În 

plus, lumina este importantă pentru producţia de vitamina D – indispensabilă pentru oase rezistente.  

5. Relaxare pentru găsirea echilibrului  

Stresul, haosul şi presiunile psihice afectează puterea de rezistenţă. Distrugerea echilibrului între 

stres şi relaxare poate conduce la afecţiuni psihice şi fizice severe. Aşadar, cel târziu atunci când stresul 

şi agitaţia scapă de sub control este cazul să faceţi un pas înapoi. Tehnicile de relaxare, cum ar fi 

antrenamentul autogen, destinderea progresivă a muşchilor folosind metoda Jacobsen (încordarea şi 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

306 

 

relaxarea alternativă a diferitelor grupe musculare produce o stare de relaxare profundă) sau Yoga vă 

vor ajuta să regăsiţi echilibrul şi starea de linişte. 

6. Program de somn suficient şi regulat  

Somnul reprezintă o necesitate de bază, pe care trebuie să o satisfacem regulat la fel ca şi 

alimentaţia şi hidratarea. Somnul este indispensabil vieţii şi reprezintă o condiţie de bază pentru 

dezvoltare, starea de bine şi de sănătate. În timpul somnului, metabolismul se reduce, lăsând loc 

mecanismelor de refacere să preia conducerea. Sistemul imunitar, digestia, sistemul circulator şi inima, 

sistemul nervos şi creierul au nevoie de somn pentru a se regenera. Astfel, studiile actuale indică faptul 

că persoanele care dorm puţin în mod regulat, sunt predispuse unui risc mai mare de a suferi un infarct.  

7. Jogging mental regulat  

,,Munca lungeşte viaţa, lenea o scurtează” - acest proverb se aplică atât corpului nostru, cât şi 

psihicului. Pentru că la fel ca şi musculatura, şi creierul trebuie menţinut activ pe întreg parcursul vieţii. 

Dacă materia cenuşie nu este menţinută în mişcare, acesta începe să se descompună. Şi invers, creierul 

poate fi antrenat ca un muşchi. Pentru a vă menţine în formă din punct de vedere mental, trebuie să vă 

antrenaţi zilnic materia cenuşie.  

8. Relaţii sănătoase  

Indiferent că ne place sau nu, fiecare dintre noi facem parte dintr-o reţea de relaţii. Relaţiile 

interumane de succes reprezintă un factor important pentru calitatea vieţii, pentru sănătatea psihică şi 

fizică. Relaţiile vii şi împlinite încep dintr-o relaţie sănătoasă cu sine şi cu viaţa.  

9. Atitudine pozitivă 

Persoanele cu o atitudine pozitivă în viaţă deţin strategii psihice mai bune de supravieţuire. 

Acceptă mai puţin stres, protejându-şi astfel puterea de apărare. În plus, persoanele cu o atitudine 

pozitivă sunt mai dispuse să practice autoironia, arătând astfel suveranitate şi calm.  

Deschiderea, spre exemplu în relaţie cu persoanele cu experienţe şi stiluri de viaţă diferite, vă va ajuta 

să rămâneţi flexibili. Pentru că cei care sunt prinşi în aceleaşi modele de viaţă repetitive, îşi limitează 

posibilităţile de expunere la experienţe, aceştia îşi pierd astfel şansa de a-şi menţine creierul activ. 
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„ALEGE DRUMUL SPRE O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ!” 

 

Prof. Sima Mihaela  

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” Bucureşti 

 

„Viaţa e bunul cel mai de preţ pe care ţi l-a dat Dumnezeu. Fii încrezător în tine şi în viitorul 

tău fără droguri” (Vicenţiu Virgilius Stanciu, Daniela Iulia Sgârcitu).  

România este situată la intersecţia drumurilor dintre Orient si Occident. Fiind o ţară de tranzit, 

inevitabil, a crescut consumul drogurilor. Dacă acum 10 -15 ani piaţa de desfacere a drogurilor era 

scăzută, în  prezent, ţara noastră a devenit un punct de interes pentru traficanţi. Continentul european, 

anterior consumator de droguri naturale a devenit producător şi furnizor de droguri sintetice pentru 

întreaga lume, ceea ce a dus la apariţia unor noi zone de tranzit şi consum situate inclusiv în spaţiul 

balcanic. În România traficanţii şi consumatorii s-au adaptat rapid la evoluţia drogurilor sintetice 

amplificându-se masiv traficul şi consumul acestora.  

           Curiozitatea, teribilismul, presiunea grupului, problemele personale precum divorţul sau 

indiferenţa părinţilor, abuzul, violenţa în familie sunt câteva cauze care determină tinerii să consume 

stupefiante. Toxicomanii văd în drog soluţia de a rezolva problemele. Iluzia păcii, calmului şi a forţei 

se spulberă în momentul în care substanţele nu-şi mai fac efectul. Apar în scurt timp dependenţa şi 

efectele toxice asupra organismului. Personalitatea consumatorului este afectată. Apar viziuni, 

tulburări de comportament, de percepţie şi judecată. 

Şcoala, prin educatori şi profesori, trebuie să contribuie la prevenirea consumului de droguri în   

rândul adolescenţilor. Orele de Consiliere şi orientare, precum şi orele de specialitate (chimie, 

biologie etc.) pot fi folosite pentru a informa adolescenţii şi pentru a-i determina să conştientizeze 

pericolul pe care îl reprezintă consumul de droguri. 

Lecţia prezentată, cu tema „Tinerețe fără bătrânețe...”, s-a desfaşurat la clasa a X-a, în cadrul 

orei de Consiliere și orientare. Elevii au avut de pregătit o serie de mateiale. S-a lucrat pe grupe: 

Grupa 1: să aleagă texte care conţin declaraţii ale unor foşti consumatori de droguri. 

Grupa 2: să întocmească materiale ce conţin informaţii despre structura chimică a drogurilor, 

reactivitatea lor, efectele asupra organismului. 

Grupa 3: să culeagă date statistice despre consumul de droguri.  

Grupa 4: să pregătească planşe cu tema „Alege drumul spre o viaţă frumoasă”, care conţin 

mesaje pentru colegi, referitoare la nocivitatea drogurilor. 
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Grupa 5: să explice titlul lecției „Tinerețe fară batrânețe...” pe baza materialelor prezentate de 

celelalte grupe și să noteze concluziile  pe o planșă. 

La începutul lecţiei s-au citit materialele pregătite de prima grupă. Au fost discutate cu întreaga 

clasă. S-au prezentat în Power Point informaţiile referitoare la structura drogurilor şi actiunea lor 

asupra organismului, precum şi datele statistice despre consumul de droguri. A urmat descrierea 

planşelor pregătite de elevi. Acestea au fost expuse în şcoală. Sunt prezentate câteva materiale 

pregătite de elevi. 

Declaraţiile unor foşti consumatori de stupefiante: 

“Celor care vor să încerce pot să le spun că pentru câteva ore de distracţie beton, nu merită”; 

“Devii dependent fără să-ţi dai seama. Drogul devine mai tare ca tine.” ; “Un prieten avea bere, altul 

ţigări, altul cocaină, altul marijuana. Asta am făcut. Asta făceau şi prietenii mei. Era "cool", înțelegi? 

Ne simţeam ca o familie. Era grozav. Acum familia s-a micşorat. Murim.” ; „L-am bătut pe tatăl meu 

şi am fugit de acasă. Am furat şi am vândut droguri unor copii. Mi-am dus familia la deznădejde şi 

disperare. N-am crezut niciodată că pot ajunge să fac aşa ceva.”; “Am văzut nişte tipi într-un gang 

drogându-se. M-am gândit că n-am cum să ajung niciodată ca ei. Şase luni mai târziu am ajuns în 

aceeaşi situaţie.”; "Drogurile nu fac discriminări între albi sau negri, bogaţi sau săraci, buni sau răi. 

Drogurile îi distrug şi îi folosesc pe toţi la fel." ; “Drogurile mă înnebunesc. Voiam să fiu respectat şi 

am bătut oameni, i-am lăsat pe jos, plini de sânge. Ce lucruri îngrozitoare am făcut!"  

Date statistice referitoare la consumul de droguri: 

La sfârşitul anului 2000 se estimau: 13 milioane de consumatori de cocaină, 140 milioane de 

consumatori de cannabis, 8 milioane de consumatori de heroină, 30 milioane de consumatori de 

amfetamine, media de vârstă a consumatorilor de stupefiante a scăzut dramatic, de la 25-30 de ani în 

anii anteriori, la 15-23 de ani în prezent.  

Mesaje pentru tineri: 

“Abandonaţi drogurile, abandonaţi pierderea timpului! Un remediu eficient, la îndemâna oricui, 

pentru înlăturarea stărilor de deprimare, nelinişte, singurătate, este sportul. Alegerea cea mai bună este 

sportul şi nu drogul!”- Ivan Patzaichin, canoist român, cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice 

de vară din 1968, 1972, 1980, 1984, şi triplu laureat cu argint. 

“Drogurile îţi curmă zborul!” 

“Viaţa e prea frumoasă pentru a fi transformată în coşmar”. 

Nimeni nu mai poate nega existenţa acestui fenomen şi faptul că el face tot mai multe victime. 

Tinerii trebuie ajutaţi să conştientizeze drama pe care o generează consumul de droguri. Să înţeleagă 
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faptul că şi greutăţile fac parte din viaţă şi că trebuie să le depăşim cu bărbăţie şi curaj. A apela la 

droguri înseamnă a fi laş, înseamnă să depui armele cu uşurinţă, să te ascunzi într-o „realitate ireală”.  

Elevii au prezentat interes pentru tema abordată, au participat activ la lecție. 

Au pregătit materiale interesante pe care le-au prezentat colegilor într-un mod plăcut și 

convingător. 

Elevii au înțeles mesajul transmis de lecție, au aflat lucruri noi despre droguri și despre metodele 

de combatere a consumului de droguri. Au manifestat interes pentru confecționarea unor planșe cu 

mesaj anti-drog  pe care să le prezinte colegilor de la celelalte clase. 

 

Bibliografie:  

Stanciu, Vicenţiu Virgilius; Sgârcitu, Daniela Iulia - Drogurile, o realitate care poate ucide, Editura 

Letiţia, Brăila, 2003 

 

 

ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ, REZULTATUL MAI MULTOR FACTORI: 

FAMILIE , SOCIETATE, ŞCOALĂ 

 

Prof. Simionescu Raluca 

Clubul Copiilor Victoria, județul Brașov 

 

 Alimentaţia sănătoasă şi raţională, este una din condiţiile esenţiale pentru dezvoltarea 

armonioasă fizică şi psihică a oamenilor în general şi a copiilor în special.  Ea contribuie la creşterea 

rezistenţei organismului faţă de acţiunea factorilor nefavorabili ai mediului ambiant, inclusiv factorii 

toxici şi infecţioşi şi promovează starea de sănătate.   

Alimentele reprezintă sursa de energie necesară pentru menţinerea temperaturii constante a 

organismului, pentru activitatea organelor interne .precum şi pentru efortul pe care-l depune omul în 

activitatea sa. Calitatea şi cantitatea alimentaţiei sunt determinate în primul rȃnd de condiţiile sociale de 

viaţă ale societăţii.  

Alimentaţia trebuie să conţină întreg complexul de trofine: proteine, lipide, glucide, vitamine, 

săruri minerale. Se impune ca organismul să realizeze un aport de alimente corespunzător necesităţilor 

sale nutritive. Alimentaţia omului se bazează nu numai pe alimente sub forma lor natural, ci şi pe 

produse ce au suferit o prealabilă prelucrare. Felul acestei prelucrări variază foarte mult de la popor la 
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popor, de tipul lui de civilizaţie, de tradiţie şi chiar de regiunea unei ţări, în funcţie de condiţiile 

generale de trai. Evoluţia continuă a gustului şi a obiceiurilor alimentare a făcut din prelucrarea 

culinară o tehnică din ce în ce mai complicată, al cărei scop este să obţină o mai mare variaţie în gustul 

şi forma alimentelor naturale. Prelucrarea culinară a devenit o artă  dirijată de gust. Abuzul de procedee 

culinare complicate, deşi poate fi o delectare pentru simţurile mirosului şi gustului, a devenit în schimb 

o cauză de boli digestive şi hepatice. Bucătăria tradiţională romanească nu face excepţie (abuzul de 

rȃntaş, mȃncări preparate cu grăsime prăjită, condimentarea excesivă cu piper şi cu boia a unor 

mȃncări). A mȃnca bine şi a mȃnca raţional nu înseamnă acelaşi lucru. Pentru un copil, a mȃnca bine 

înseamnă a mȃnca ciocolată, chips-uri, snaks-uri de exemplu, în timp ce pentru un adult a mȃnca bine 

înseamnă a mȃnca mult sau a consuma alimentele preferate .  

 Cantitatea de alimente nu poate fi aceeaşi pentru toată lumea. Cei care depun eforturi fizice mari 

au nevoie de o alimentaţie mai bogată, în timp ce pentru alţii ce depun eforturi fizice mai mici şi 

cantitatea de factori nutritivi (trofine) trebuie să fie mai redusă. Lipsa de concordanţă între consumul 

alimentelor şi efortul fizic poduce perturbări în organism. În cazul unei alimentaţii insuficiente 

capacitatea de muncă scade considerabil. Alimentaţia insuficientă nu compromite numai  generaţia 

celor subnutriţi, ci şi pe descendenţii acestora. Astfel, copiii născuţi din mame subalimentate sunt puţin 

dezvoltaţi, mai sensibili la infecţii şi cu o vitalitate generală redusă. Dacă există boli prin deficit 

alimentar cantitativ sau calitativ, altele apar în urma unui exces alimentar sistematic. Transformările 

sociale şi economice din ultima vreme, care au dus nu numai la creşterea sortimentelor alimentare, din 

ce în ce mai concentrate în factori nutritivi, ci şi la sedentarism, prin dezvoltarea transporturilor, 

mecanizarea şi automatizarea proceselor de producţie, creează riscul unei depăşiri zilnice a nevoilor 

reale de energie ale organismului ce duc la creşterea bolilor degenerative (obezitatea, diabet zaharat, 

hipertensiunea arterială, ateroscleroza ).  

Alimentaţia sănătoasă şi raţională a copiilor este în primul rȃnd responsabilitatea familiei. 

Gospodina trebuie să fie preocupată de alegerea alimentelor, păstrarea lor igienică şi de modul de 

pregătire raţional al acestora. Alimentele devin necorespunzătoare dacă nu se respectă cerinţele sanitare 

la recoltarea, prepararea, depozitarea, transportul sau desfacerea lor.  

Alcătuirea meniurilor şi prepararea alimentelor conform unor modele transmise şi învăţate prin 

tradiţie variază de la zonă la zonă şi de multe ori are acţiune nocivă asupra sănătăţii. În bucătăria 

romȃnească se consumă grăsimi, dulciuri, făinoase în exces. Abuzul cel mai important de grăsimi 

prăjite se face mai ales prin folosirea rȃntaşurilor care se adaugă atȃt în ciorbe cȃt mai ales în sosuri. 

Rȃntaşul este dăunător şi cu atȃt mai dăunător cu cȃt culoarea lui este mai închisă (se prepară din 

grăsime topită pȃnă la fumegare peste care se adaugă făină).   
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O alimentaţie bazată pe fast food, dulciuri, alimente grase şi prăjite (snack-uri, chips-uri, 

hamburgeri), răcoritoare, prăjituri de cofetărie trebuie înlocuită cu cereale integrale, fructe şi legume 

proaspete, carne slabă, cu produse fierte înăbuşit, fripte la grătar sau coapte la cuptor. Este necesar ca 

părinţii să-i înveţe pe copii să ştie ce, cȃt, cȃnd şi cum mănȃncă. 

Deci, ce mȃncăm? Meniurile zilnice trebuie astfel alcătuite încȃt să cuprindă cȃte puţin din 

fiecare grup de alimente cunoscute – carne sau lactate ori brȃnzeturi sau ouă; grăsimi sau /şi uleiuri; 

zahăr /dulciuri, fructe, zarzavaturi, verdeţuri, legume –pentru a asigura toţi factorii nutritivi de care are 

nevoie organismul.  

Cȃt mȃncăm? Raţii corespunzătoare vȃrstei, consumului de energie, muncii. Raţia zilnică de 

alimente să fie distribuită în 4-5 mese.         

Cȃnd mȃncăm ? Servirea celor  4 mese zilnice la aceleaşi ore creşte pofta de mȃncare, ajută 

digestia şi asimilarea de substanţe nutritive.         

Cum  mȃncăm ? Servirea igienică a meselor, în tihnă, bună dispoziţie, linişte, curăţenie 

desăvȃrşită a veselei, a tacȃmurilor, a mȃinilor. Combaterea obiceiului de a citi în timpul mesei. 

Este necesar ca zilnic să se servească 1-2 mese calde. Hrana îndeplineşte în organism dublu rol: 

energetic şi plastic. Prefacerile pe care le suferă alimentele în organism au loc în două etape: prima are 

loc în tubul digestiv şi se numeşte digestie, iar a doua în ţesuturi şi se numeşte metabolism. Cantitatea 

şi calitatea alimentelor necesare hranei de fiecare zi sunt hotărȃte prin senzaţia de foame şi de saţietate.  

Foamea şi saţietatea repezintă deci semnalele prin care organismul îşi respectă echilibrul său alimentar. 

Copiii trebuie să ştie că nu trebuie să sară peste mese, mai ales  peste micul dejun. Asocierea unei diete 

sănătoase cu un regim de viaţă activ va îmbunătăţi şi mai mult starea de sănătate. Alimentaţia raţională 

nu poate fi monotonă, adică compusă mereu dintr-un număr prea restrȃns de alimente, deoarece nevoile 

organismului sunt felurite şi ele nu pot fi satisfăcute numai de cȃteva alimente. Nu există nici un singur 

aliment complet, care să conţină toate substanţele necesare omului. Singurul care se apropie mai mult 

de calitatea de a fi complet este laptele. De aceea şcoala s-a implicat şi ea din 2003, asigurȃndu-le 

elevilor din clasele primare, la ora 10  ,„Laptele şi cornul”, o gustare care, pentru unii copii cu 

probleme sociale, este o masă principală. 

Omul zilelor noastre trebuie să dispună de o sănătate perfectă pentru a contribui, cu toată 

capacitatea sa, la progresul societăţii. Atȃt familia, şcoala, cȃt şi societatea trebuie să dea o importanţă  

deosebită formării şi dezvoltării unor deprinderi şi obişnuinţe igienice, începȃnd din fragedă copilărie, 

premise esenţiale ale unui comportament sanogenetic al tȃnărului şi adultului de mai tȃrziu, care să 

contribuie la creşterea unei generaţii sănătoase, echilibrate, cu o atitudine igienică, civilizată, 

dezvoltării  sentimentului de responsabilitate în apărarea sănătăţii proprii şi colective. Copiii trebuie să 
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ştie, şi trebuie să le intre în reflex, să citească etichetele de pe produsele cumpărate,  pentru a se ajuta la 

menţinerea unei diete sănătoase. Alimentaţia zilnică trebuie să conţină cereale (grȃu, ovăz, porumb, 

orez) ce asigură necesarul de carbohidraţi, grăsimi monosaturate (uleiuri de măsline, rapiţă) fructe şi 

legume crude, sub formă de salate, sucuri naturale. 

Performanţa şcolară a unui copil în clasele primare este foarte mult influenţată de alimentaţia 

corectă a acestuia şi de activitatea zilnică. Elevii au nevoie de un aport bogat de alimente pentru a avea 

o alimentaţie sănătoasă. Ca atare, trebuie să îi încurajăm în fiecare dimineaţă să ia micul dejun. Un 

somn odihnitor pe timpul nopţii, urmat de un mic dejun copios îl va ajuta pe şcolar să fie  ctive şi să se 

poată concentra la şcoală. 

 

Bibliografie:  

1. Straus, H – Igiena, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1975     
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MIŞCAREA ESTE LEGEA VIEŢII 

 

Prof. dr. Stancu Iulian 

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” Bucureşti 

 

În câte zile din săptămână reuşeşti să acumulezi cel puţin 30 de minute de activitate fizică (mers 

pe jos în ritm alert, mers pe bicicletă, grădinărit, înot, alergat)? 

În câte zile din săptămână faci exerciţii de creştere a forţei musculare (ridicat greutăţi, flotări)? 

Activitatea fizică, mişcarea practicată încă de la cele mai mici vârste ajută la construirea unui 

corp sănătos.  Există perioade diferite în viaţă, situaţii când oamenii nu mai pot face activitatea fizică 

pe care o desfăşurau, dar chiar şi atunci e bine ca activităţile fizice să fie adaptate vârstei, activităţilor 

zilnice, bolilor. 

Pentru o sănătate optimă, Colegiul American de Medicină Sportivă şi Centrul de Control şi 

Prevenire a Bolilor (CDC Atlanta) recomandă arderea zilnică a cel puţin 200 de calorii prin exerciţii 

http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/138/Imunizarea-de-sezon-rece.html
http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/138/Imunizarea-de-sezon-rece.html
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fizice. Dacă doriţi să obţineţi creşteri ale nivelului colesterolului "bun" (HDL colesterol), ar trebui să 

consumaţi prin mişcare cel puţin 1.200-1.500 calorii/săptămână. 

Potrivit Studiului Absolvenţilor Universităţii Harvard din SUA, cei care reuşeau să "ardă" 2.000 

sau mai multe calorii pe săptămână îşi reduceau riscul de boli de inimă la jumătate. 

Dacă doriţi să slăbiţi, reduceţi consumul de calorii cu 400-500/zi şi ardeţi cel puţin 300 calorii/zi 

prin mişcare fizică. Aceasta vă garantează pierderea a 0,5-1 kg de grăsime/săptămână, din organism. 

Sedentarismul, inactivitatea fizică este cauza principală a multor boli. Oamenii activi din punct de 

vedere fizic au o stare de sănătate superioară acelora care duc o viaţă sedentară. 

Prin efort fizic creşte rata de ardere a caloriilor. Arderea caloriilor înseamnă accelerarea 

metabolismului grăsimilor, adică mobilizarea grăsimilor depuse. Ceea ce poate părea la început doar o 

schimbare mică în planul de viaţă (prin introducerea unor exerciţii fizice adecvate, regulat) poate da 

reuşite cu adevărat spectaculoase. Exerciţiile fizice trebuie să fie adecvate vârstei şi activităţii 

desfăşurate. 30 de minute de plimbare, zilnic, vor arde 55.000 calorii/an. 

După un efort fizic extenuant, corpul va continua să ardă 30 – 50 calorii/oră, în următoarele 6 ore. 

Pierderea kilogramelor în exces trebuie să se facă progresiv, pentru a nu tulbura alte funcţii ale 

organismului. Menţinerea greutăţii în limite normale este garantul absenţei obezităţii şi a bolilor 

generate de aceasta (arteriopatii, coronaropatii, hipertensiune arterială, diabet zaharat ș.a.). 

 Exerciţiile fizice tonifică musculatura. În urma acestora se pierde doar surplusul de grăsimi. O 

musculatură bine antrenată este nu numai estetică, dar este şi un real ajutor în mobilizarea corpului. 

Organismele antrenate fac faţă bolilor cu mult mai uşor. 

Contrar a ceea ce se crede, efortul fizic nu creşte pofta de mâncare pe perioade îndelungate, ci 

doar imediat după efort. Se recomandă ca după efort să se suplimenteze necesarul cu lichide. 

 Exerciţiile fizice contribuie la normalizarea tensiunii arteriale şi a metabolismului grăsimilor 

(scad trigliceridele şi creşte „colesterolul bun”). 

Intensificarea activităţii fizice are urmări pozitive. Creşte: performanţa intelectuală, 

interactivitatea, încrederea în sine, stabilitatea emoţională, independenţa, echilibrul, capacitatea de 

autocontrol, stăpânirea de sine, memoria, percepţia, popularitatea, satisfacţia sexuală, starea de bine, 

eficienţa în muncă. 

Sedentarismul, absenţa mişcării are efecte negative asupra stării de sănătate: creşte absenteismul 

în muncă, abuzul de alcool, anxietatea, confuzia, depresia, tulburările de ciclu menstrual la femei, fobii, 

comportamente psihotice, creşte tensiunile, creşte numărul greşelilor în muncă. 

Binefacerile activităţii fizice asupra stării de sănătate: 
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- creşte profunzimea respiraţiilor (creşte ventilaţia pulmonară) şi capacitatea respiratorie, creşte 

rata schimburilor pulmonare, creşte fluxul sanguin pulmonar, tonifică musculatura toracelui, miocardul 

(muşchiul inimii) se contractă mai puternic şi pompează o cantitate mai mare de sânge către corp, scade 

ritmul cardiac, întăreşte muşchiul inimii, creşte numărul mitocondriilor („fabricantele de energie”) în 

muşchiul cardiac, dezvoltă circulaţia colaterală, previne şi tratează boala coronariană, previne şi 

tratează bolile vasculare (hipertensiunea arterială, accidentul vascular cerebral), scade nivelul 

trigliceridelor din sânge, creşte nivelul „colesterolului bun”, scade nivelul „colesterolului rău”, scade 

nivelul crescut al glicemiei la persoanele cu diabet zaharat, îmbunătăţeşte sensibilitatea receptorilor faţă 

de insulină,  previne şi tratează diabetul zaharat, creşte elasticitatea arterelor şi favorizează circulaţia 

sângelui, creşte fluxul sanguin în circulaţia sistemică, asigură un transport eficient de nutrienţi şi oxigen 

la toate celulele corpului, îmbunătăţeşte circulaţia limfei, arterele vor fi mai puţin reactive la acţiunea 

hormonilor de stres (adrenalină, noradrenalină), irigă bine musculatura, stimulează centrii nervoşi de la 

nivelul creierului, centri responsabili de creşterea frecvenţei cardiace, creşte oxigenarea sângelui (creşte 

„puterea creierului”), îmbunătăţeşte 

dispoziţia psihică (creşte nivelul de 

serotonină, dopamină, noradrenalină), 

sporeşte respectul de sine, 

reduce/înlătură anxietatea, promovează 

starea de bine (creşte sinteza de 

betaendorfine), întăreşte puterea voinţei (disciplina de sine), îmbunătăţeşte coordonarea motorie, 

sporeşte calitatea somnului, previne şi tratează anxietatea, depresia şi toate bolile generate de stres, 

îmbunătăţeşte activitatea celulelor NK (natural killer), propulsează neutrofilele în circulaţia generală, 

creşte activitatea limfocitelor T (rol în lupta împotriva cancerului), previne şi tratează cancere, boli 

inflamatorii şi autoimune, promovează procesul creşterii (sporeşte sinteza hormonului de creştere GH), 

încetineşte procesul de îmbătrânire, păstrează “tinereţea” arterelor (se opune sclerozei), diminuează 

factorii de coagulare (păstrează calitatea sângelui), îmbunătăţeşte procesele de digestie şi absorbţie, 

stimulează motilitatea intestinelor, previne şi tratează constipaţia, accelerează metabolismul, 

influenţând astfel controlul greutăţii, influenţează în mod pozitiv echilibrul hormonal, scade grăsimile, 

subţiază talia (scade riscul de infarct miocardic şi accident vascular cerebral), scade riscul de 

osteoporoză, îmbunătăţeşte starea articulaţiilor, sporeşte gradul lor de mobilitate, creşte circulaţia 

sângelui în muşchi, creşte eficienţa musculaturii, creşte forţa musculară, creşte elasticitatea 

tendoanelor, creşte coordonarea, viteza, flexibilitatea şi rezistenţa musculatura, scade riscul 

traumatismelor, previne şi tratează osteoporoza, osteoartrita, creşte densitatea minerală osoasă (creşte 
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absorbţia şi fixarea calciului în oase), creşte eficienţa metabolismului (accelerează arderea grăsimilor), 

reduce rezervele de grăsime din jurul organelor interne, măreşte rata metabolismului de repaus, după 

scăderea în greutate, asigură menţinerea acesteia pe termen lung, previne şi tratează obezitatea 

Exerciţiul fizic contribuie la întărirea imunităţii organismului şi scade riscul îmbolnăvirilor de 

cancer de colon şi de sân.  

Activitatea fizică practicată în mod regulat în perioada copilăriei şi adolescenţei poate contribui 

în mod substanţial la întărirea şi consolidarea masei osoase. 

Efecte benefice au şi exerciţiile fizice regulate practicate de femei în perioada premenopauzei.  

Cheia pentru menţinerea unei bune stări de sănătate este activitatea fizică practicată regulat, 

potrivit vârstei şi antrenamentului fiecăruia. 

Un stil de viaţă sănătos înseamnă mişcare în fiecare zi. 

Activitatea fizică formează, împreună cu o alimentaţie 

echilibrată, baza unui stil de viaţă sănătos şi este, de asemenea, foarte 

importantă pentru menţinerea sănătăţii inimii. În plus, activitatea 

fizică este un foarte bun antidot pentru stres, fiindcă ne ajută să ne 

relaxăm şi să dormim bine.  

Cunoaşterea fenomenelor biochimice care au loc în timpul efortului fizic prezintă o importanţă 

deosebită în procesul de practicare ştiinţifică a culturii fizice şi sportului. Orice activitate sportivă 

presupune un efort mai mic sau mai mare, care implică un consum suplimentar de energie faţă de cel 

solicitat în cadrul proceselor vitale normale, aşa numitul metabolism bazal. 

Metabolismul bazal, numit şi metabolismul energetic de repaus reprezintă bilanţul energetic al 

unui organism aflat în repaus complet la o temperatură mare ambiantă de 20 grade C după un post de 

12-18 ore. 

Metabolismul bazal (MB) se exprimă prin numărul de calorii degajate pe metru pătrat de 

suprafaţă corporală timp de o oră. El variază în funcţie de sex şi vârstă, având valori mai mari la bărbaţi 

faţă de femei şi la tineri faţă de vârstnici. MB se referă numai la energia necesară pentru întreţinerea 

activităţii vitale în stare de repaus absolut, dar numeroase condiţii pot mări consumul energetic. 

Travaliul muscular, chiar dacă este foarte redus face să crească MB cu 20-60%, un efort moderat 

produce o creştere de 100-200%, iar un efort fizic intens are ca rezultat o creştere de 10-20 ori a 

necesarului de energie. 

Datorită reacţiilor de asimilare şi a mişcării organelor din tubul digestiv, alimentaţia provoacă şi 

ea o creştere a consumului energetic. 
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Temperatura poate produce 

şi ea un consum alimentar de 

energie, fie că este vorba de lupta 

împotriva temperaturilor coborâte 

prin contracţii musculare care 

degajă căldură, fie că e vorba de 

neutralizarea temperaturilor 

ridicate prin transpiraţie. În urma 

unui efort care depăşeşte MB se 

produce lucru mecanic ce poate fi 

măsurat în kilogram-metri pe 

minut (Kgm/min). 

Şi modul de utilizare a rezervelor glucidice este diferit la organismele antrenate faţă de cele 

neantrenate. În momentul în care necesităţile energetice ale organismului cresc faţă de valorile 

normale, intră în acţiune glicoliza care produce energie foarte rapid, dar într-un mod neeconomic 

deoarece materia primă nu este folosită în totalitate pentru producerea energiei. Glicoliza este activată 

atunci când creşte concentraţia acidului lactic în sânge, odată cu depăşirea unui consum de 220 

Kcal/Kg corp/min la organisme tinere neantrenate sau 280 Kcal/Kg corp/min la organisme antrenate.  

De aici necesitatea de a efectua un antrenament fizic susţinut regulat, ale cărui efecte sunt 

benefice nu numai pentru sistemul muscular, ci pentru întregul organism, numai în acest fel putând să 

obţinem cu adevărat o minte sănătoasă într-un corp sănătos. 

Uneori, în lipsa unei alimentaţii sănătoase, a lipsei activităţii fizice şi ca urmare a unor alţi factori 

(emoţionali s.a.), apare boala. Apar probleme de sănătate la nivelul metabolismului general, a 

aparatului osteoarticular/locomotor, a sistemului endocrin, nervos, cardiovascular s.a. 

Sindromul metabolic se caracterizează prin: hiperinsulinemie, glicemie pe stomacul gol: 100 

mg/dl sau mai mult, obezitate abdominală (circumferinţa taliei mai mult de 80 cm la femei şi mai mult 

de 94 cm la bărbaţi), dislipidemie (trigliceride 130 mg/dl sau mai mult, scăderea colesterolului HDL 

sub 40 mg/dl la bărbaţi şi sub 50 mg/dl la femei, creşterea particulelor mici şi dense de LDL, creşterea 

acizilor graşi liberi, creşterea apolipoproteinei B), hipertensiune arterială (130/85 mm Hg sau mai mult) 

Recunoaşterea sindromului metabolic ajută la identificarea persoanelor cu risc crescut pentru: 

diabet zaharat tip II, ateroscleroză coronariană şi cerebrală, cancerul colorectal 

Efectele favorabile ale activităţii fizice în sindromul metabolic: scade masa de ţesut adipos în 

general şi grăsimea viscerală (abdominală) în special, creşte masa musculară, uşurând astfel preluarea 
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glucozei, creşte numărul capilarelor şi diametrul lor, creşte transportul glucozei în celule, fibrele 

musculare glicolitice se transformă în fibre oxidative, scade secreţia hepatică de glucoză, după 6 

săptămânii de antrenament fizic, sinteza de glicogen se dublează, creşte capacitatea de înmagazinare a 

glucozei sangvine, creşte eficienţa insulinei, creşte numărul receptorilor de insulină, scad trigliceridele 

sangvine, creşte colesterolul bun (HDL), scad particulele dense de colesterol rău (LDL), scade 

tensiunea sistolică cu 4-10 mm Hg şi diastolică cu 2-5 mm Hg s.a. 
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EXERCIŢIILE FIZICE - EFECT ASUPRA STĂRII DE SPIRIT 
 

 

Prof. înv.  primar Stancu Marilena  

Şcoala Gimnazială Nr. 39  „Nicolae Tonitza”  Constanța, județul Constanța 

 

În condiţiile solicitărilor multiple şi ale cerinţelor vieţii cotidiene, în cadrul cărora maşinăria 

secolului XX a potenţat viaţa spre noi cote de civilizaţie şi de confort, strivit de automatizare, 

electronică şi cibernetizare, fiinţa umană a uitat parcă de sine, lăsându-se, pradă stresului şi 

sedentarismului. În aceste condiţii, cu deosebire în activităţile predominant intelectuale, solicitarea 

fizică este şi mai mult diminuată.  

Elevii, prin natura lor, sunt creaturi sociale, iar cei mai mulţi dintre ei se bucură să fie în preajma 

altor semeni. 

Vorbind despre interacţiunea umană şi de stimulare a stării de bine, una dintre modalităţile cele 

mai distractive şi uşoare este de a se juca un sport, de a include exerciţiile în stilul de viaţă, de a se 

distra. 

Exerciţiile fizice pot avea un efect enorm asupra stării de spirit din subconştient, iar acest lucru 

are un efect asupra respectului de sine, care la rândul său lucrează pentru o minte şi un corp sănătos. 

Toate acestea se traduc prin faptul că te simţi mai bine. 
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Exercițiile fizice presupun sădirea în conştiinţa elevului a unor convingeri solide şi de durată 

privind necesitatea practicării exerciţiului fizic, alocarea unei părţi a timpului liber, sporturilor 

preferate, convingerea de efectele benefice obţinute prin mişcare.  

De-a lungul vremurilor, popoarele lumii civilizate au făcut din mişcare un cult naţional. Vechea 

Eladă a descoperit şi cultivat spiritul olimpic pe care francezii l-au relansat într-o versiune modernă. 

Palestrele şi termele romane reprezentau adevărate temple de cultivare fizică, iar arenele romane – 

locuri de spectacole şi circ, dar şi „oaze de sănătate”. Frumuseţea corporală a fost ridicată la rang de 

virtute.  

În perioada contemporană, sportul domină tot mai mult viaţa colectivităţilor umane; se cuceresc 

tot mai multe medalii olimpice, dar se preocupă, deopotrivă, de antrenarea tinerilor, adulţilor şi 

vârstnicilor în practicarea exerciţiilor fizice.  

Practicarea exerciţiilor fizice reprezintă o activitate fiziologică conştientă şi complexă, având la 

bază efectuarea unui lucru mecanic rezultat din mişcări ale unor segmente şi din contracţii musculare 

de diferite intensităţi.  

Exerciţiul fizic influenţează în primul rând morfologia de ansamblu a corpului, aspectul somatic 

reprezentând de fapt asigurarea proporţiilor şi armonia corporală, un echilibru funcţional al stării de 

sănătate fizică şi psihică.  

Sub influenţa exerciţiilor fizice se realizează o dezvoltare funcţională continuă a sistemului 

nervos în transmiterea senzaţiilor şi percepţiilor de la periferie la centrii nervoşi şi a comenzilor, de la 

centru la periferie.  

Refacerea după efort prin „odihnă activă” s-a dovedit metoda cea mai rapidă şi completă. 

Fiziologic aceasta reprezintă schimbarea genului de activitate, prin care centrii nervoşi anterior 

solicitaţi, sunt puşi în stare de repaus, odată cu intrarea în acţiune a altor centri.  

După un efort fizic bine condus, activitatea intelectuală este mai viguroasă, procesele de analiză, 

de sinteză şi de memorie sunt mult stimulate.  

Antrenamentul fizic şi efectele acestuia creează stări emoţionale, asigură starea de confort şi de 

bună dispoziţie, formează trăsături morale şi de voinţă.  

Fiecare dintre noi este direct interesat să dispună de o stare de confort psihifiziologic, care să-i 

asigure buna dispoziţie şi un randament cât mai mare în întreaga sa activitate.  

„Mintea balansează trupul, trupul cântăreşte mintea. Puse pe aceeaşi balanţă, când acul se 

stabilizează la mijloc se realizează un echilibru perfect” (Tudor Arghezi).  
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

PENTRU DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A ADOLESCENTULUI 

 

Prof. Stanomir Adriana 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” București 

 

Procesul educaţional din şcoală presupune şi forme de muncă didactică complementară 

activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în şcoală în afara activităţilor obligatorii sau 

activităţi desfăşurate în afara școlii. Sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea 

atentă a cadrelor didactice. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai 

evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi 

are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 

oameni în a căror formare caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 

copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe elevi sub aspect psihointelectual, fizic 

şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă 

într-o lume dominată de mass media şi mă refer la televizor, calculator şi internet, care nu fac altceva 

decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla 

comportamental, emoţional şi mai presus de toate, slab dezvoltaţi intelectual. Se ştie că începând de la 

cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele 

şi fenomenele din natură. 
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Activităţile de acest gen cu o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 

turistice: plimbări, excursii, tabere, vizite. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii 

sociale, ei se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite 

locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţă în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot 

forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. În urma 

plimbărilor, a excursiilor în natură, ei pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate, imaginea 

realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, de creație literară, iar materialele pe care le culeg, 

sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

Așa cum bine ştim, sănătatea este starea de bine a omului. Atâta timp cât omul este sănătos el se 

poate bucura de toate frumuseţile vieţii. Sănătatea însăşi este un echilibru al organismului care trebuie 

păstrat în armonie. Ştim foarte bine cât de important este să trăim într-un mediu sănătos, fără ţigări, 

alcool, droguri. Sună deja banal dar e adevărat, că aceste trei substanţe sunt distrugătoare. Cei care 

fumează, sau consumă droguri ori alcool îşi asumă un risc enorm de îmbolnăvire a organismului. 

Mintea trebuie să  fie limpede. 

Mulţi tineri nu ştiu să preţuiască acest lucru, nu ştiu să preţuiască propria lor viaţă: trăiesc 

dezordonat, fac tot felul de excese, nu respectă cele mai elementare reguli de igienă. Aceştia, mai 

devreme sau mai târziu, se izbesc de tot felul de necazuri. În schimb, cei care ştiu cât valorează propria 

viaţă, au grijă de ea. Aceştia se îngrijesc zi de zi de sănătatea trupului şi a minţii. Având un corp 

sănătos, o minte limpede şi lucidă, aceşti tineri se simt mereu în formă, au poftă de viaţă, se simt 

puternici şi plini de energie. Mai mult decât atât, ei ştiu că, pentru a se bucura pe deplin de viaţă, 

trebuie să se îngrijească şi de liniştea lor sufletească. Aceasta, deoarece între sănătate şi starea 

sufletească există multiple legături. 

Noi, educatorii, suntem aceia care trebuie să-i învăţăm să se bucuri cu adevărat de viaţă! Este 

cât se poate de firesc ca elevii noștri să-și dorească să se bucure de adolescență, de viaţă, adică să 

dorească  să le fie bine şi să nu îi doară nimic, să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în carieră, să aibă 

relaţii armonioase cu cei din jur, să se plimbe, să se joace, să iubească. Pentru aceasta trebuie să-i 

îndrumăm, împreună cu familia, să-și formeze nişte obiceiuri cu adevărat sănătoase: 

 Să aibă grijă de sănătatea trupului: să-și asigure o foarte bună igienă, să mănânce cât trebuie şi 

când trebuie, să se odihnească, să facă multă mişcare în aer liber, să se ferească de primejdii, să meargă 

la medic când este nevoie. 

 Să se îngrijească de sănătatea minţii: să nu fie leneşi, să-și folosească mintea, capacitatea de 

concentrare, memoria, imaginaţia; să-și odihnească mintea prin activităţi de recreere şi prin somn; să-și 

hrănească mintea – citind cât mai multe cărţi. Eu le recomand să citească (e un mod educativ de 
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relaxare), să-și delecteze mintea cu operele marilor scriitori, cu diferitele documentare difuzate la 

televizor sau cu orice carte care considera că merită citită; căci din cuprinsul ei, în mod sigur vor afla 

ceva nou, interesant şi poate chiar nebănuit - fiecare carte are farmecul ei, secretul ei, provocarea ei. 

 Să se îngrijească de liniştea sufletească, să se laşi conduşi numai de gânduri curate, să nu facă 

niciodată rău nimănui, să se străduiască să facă numai bine, să-i iubească pe cei din jur. 

Dacă vor fi  obişnuiţi să se îngrijească – încă din copilărie – de corp, minte şi suflet, vor avea numai 

de câştigat în toţi anii care urmează. 

Ştim cu toţii cât de importantă este menţinerea unui echilibru între o minte sănătoasă şi un corp 

sănătos. Îndeplinirea necesităţilor fizice, fără antrenarea periodică a creierului, duce treptat la eşecuri 

din toate punctele de vedere. Putem vorbi astfel de diferite disfuncţii ale organismului (ale ficatului,  

inimii, sistemului osos etc.), dar şi de “sedentarismul” creierului, poate cea mai gravă boală (creierul 

este organul suprem al omului). Pentru o împlinire fizică şi sufletească, ambele aflate în strânsă 

legătură, tinerii trebuie îndrumați către o alimentaţie corectă (cât mai multe fructe şi legume, proteine, 

minim 2 litri de apă zilnic, de evitat grăsimile rele și băuturile carbogazoase), către comunicarea cu 

oamenii (o bună hrană pentru minte) și către mai multă activitate fizică! Sportul în aer liber este cel mai 

garantat rezultat. Dansuri, gimnastică, fotbal, tenis, înot, jogging sau odată cu venirea  vremii însorite, 

o  alergare în parc dimineaţa (plimbarea, respirând aer proaspăt, contemplarea naturii, a unei flori, a 

unui peisaj, evitarea aerului poluat) sau o plimbare cu bicicleta.  

Vă împărtășesc câteva dintre activitățile desfășurate de-a lungul anilor cu elevii mei și pe care le 

recomand cu drag colegilor mei: ne aduc sănătatea minții și a trupului, curățenia sufletului. În aer liber 

am putut să ne relaxăm cel mai bine, indiferent că am fost la munte, într-un parc, la mare sau la 

pensiuni agro-turistice prin țară, cert e că aerul (mai puţin cel din oraşele suprapopulate şi suprapoluate) 

este esenţial pentru relaxarea minţii şi a întregului trup, reuşind să producă schimbarea necesară după o 

zi plină de stres, la muncă sau la şcoală. Iar modalităţi de relaxare și educație în aer liber există foarte 

multe. 

Cititul în aer liber  reprezintă poate forma cea mai benefică pentru relaxare a trupului şi a minţii, iar 

totodată reprezintă şi modalitatea potrivită de a aduna informaţii cât mai variate. Atunci când citim în 

natură, pe un câmp întins sau pe un vârf de munte, ori într-un parc pe o bancă, departe de zgomotele 

orașului, putem procesa mult mai bine informaţia şi pe lângă asta intervenim şi în dezvoltarea 

imaginaţiei, cititul reuşind să ne ajute să creăm o lume a basmului, chiar dacă nu mai avem vârsta 

potrivită. Noi mergem des în Grădina Botanică a Capitalei. 

Plimbatul în aer liber  este poate considerată o activitate de relaxare desuetă, deoarece majoritatea 

oamenilor care sunt văzuţi că se plimbă sunt fie bătrâni cu nepoţii de mână, tineri îndrăgostiţi sau 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

322 

 

oameni grăbiţi cu câinele în lesă, care de altfel sunt obligaţi să iasă din casă în cel mai apropiat parc 

pentru nevoile patrupedului. Aici putem include şi mersul pe jos de la școală acasă, care nu numai că e 

sănătos, dar ajută şi întreaga masă musculară să se relaxeze după o zi obositoare de stat în bancă şi 

eliberează mintea de oboseală şi de stres. Când grupuri de liceeni merg spre casă de la școală, cu 

siguranță că ei îşi vor lucra mintea cu lucruri total diferite faţă de cele cu care pleacă în cap de la 

școală, sunt veseli, râd, sunt destinși și relaxați. 

Mersul cu bicicleta nu numai că lucrează toţi muşchii de la cei ai minţii până la cei ai pulpelor, 

mâinilor, feselor, picioarelor şi abdomenului, dar ajută şi la eliberarea de frustrări şi de stres. Toți cei  

care practică mersul pe bicicletă în aer liber, îşi coordonează mult mai bine activităţile, reuşind să se 

monitorizeze la fiecare pas şi mai mult decât atât, reuşesc şi să îşi ofere mai multă încredere în sine şi 

mai mult respect. Este îmbucurător să vezi oameni de toate vârstele pe biciclete: sănătate curată și 

pentru mediul înconjurător! Primăvara e aproape și abia așteptăm prima ieșire în Parcul Izvor, apoi 

drumul dus-întors spre liceu! 

Fiindcă liceenii noştri au frați mai mici, profesorii au copii, uneori se poate  petrece timpul cu cei 

mai mici, în parcuri realizând tot felul de activităţi în aer liber, interesante, care să ne distreze atât pe 

noi, cei mari, cât şi pe cei mici, iar în acest sens se poate apela şi la o mulţime de jocuri. Printre acestea 

ar fi: baba oarba, vânătoarea de insecte, care e şi distractiv şi educativ, v-aţi ascunselea, țară-țară, 

vrem ostaşi! şotronul sau alte sporturi pline de acţiune, precum tenisul, bowlingul, fotbal, handball, 

golf, baschet şi multe altele. Acestea se pot organiza împreună cu mai multe clase, se pot face echipe, 

dezvoltând astfel instinctele de lideri atât ale celor mici, cât şi ale celor mai mari, învăţându-i să 

coopereze cu restul membrilor echipei, iar jocurile sunt potrivite pentru toate vârstele. 

Medicii recomandă exerciţiile fizice în aer liber, iar cinci minute pe zi, înaintea programului de 

şcoală sunt binevenite, mai ales pentru că ajută psihicul să se relaxeze şi intervine la oxigenarea 

creierului printr-o variantă foarte simplă. Activităţile în aer liber, pe lângă faptul că ajută la menţinerea 

unei stări de bună dispoziţie, ajută şi la eliminarea depresiilor şi a frustrărilor, având în vedere că 

organizează mult mai bine circulaţia sângelui şi întreţine funcţiile locomotorii. Mişcarea, mai ales în 

aer liber, în special în viața adolescenților, este esenţială, ajutându-i să ducă o viață mult mai sănătoasă, 

de multe ori mai calitativă şi mai organizată, și, cu siguranță, mai lungă. 

Activităţile  extracurriculare reprezintă o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia 

orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare și 

sănătoasă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o 

atmosferă relaxantă care să permită nu numai stimularea creativă a elevilor dar și evoluţia lor 

armonioasă din punct de vedere fizic și psihic. 
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ALIMENTAṬIA SǍNǍTOASǍ, CONDIṬIE ESENṬIALǍ A PRELUNGIRII  

VIEṬII 

 

Prof.dr. Stîngaciu Elena  

Colegiul Tehnic „Carol I” Bucureşti 

 

Adoptarea unui regim alimentar sănătos asigură o hrană completă pentru menţinerea energiei 

organismului, fără să ducă la anemierea trupului şi a minţii. De aceea, se recomandă să se renunţe la 

alimentele de tip fast-food, la preparatele bogate în grăsimi, la consumul excesiv de cafea şi alcool şi să 

se prefere ceea ce natura ne oferă cu generozitate: fructe şi legume proaspete, sucuri naturale, lactate şi 

alimente preparate termic într-un timp cât mai scurt, astfel încât produsul final să nu piardă proprietăţile 

benefice (vitamine, săruri minerale). Studiile de specialitate, medicii şi nutriţioniştii deopotrivă sunt de 

accord asupra faptului că procesul de îmbătrânire este accelerat în cazul în care alimentaţia e 

nesănătoasă. 

Încă din Antichitate, medical grec Hipocrate, care a trăit 104 ani, scria: „Cu cât ne hrănim mai 

mult şi mai bine, cu atât ne dărâmăm viaţa mai repede“. Introducerea alimentaţiei carnare, prin 

vânătoare şi princreşterea animalelor domestice, a fost considerată drept cauza principală a scurtării 

duratei de viaţă. Mesele copioase cu cărnuri, slănine, afumături, mezeluri, conserve, alcooluri tari, 

cafele şi tutun dau multă satisfacţie pentru moment, dar, după vârsta de 40-50 de ani, dereglează ritmul 

digestiei şi favorizează apariţia obezităţii, cu consecinţe grave asupra activităţii inimii. Prin modificarea 

toleranţei digestive şi prin reducerea treptată a funcţiilor enzimatice, mâncărurile greu digerabile nu 

sunt metabolizate normal, rămân mult timp în stomac (circa 8 ore) şi în intestine (peste 20 de ore), se 

alterează şi produc acizi toxici care declanşează boli digestive (gastrite, ulcere, colite, balonări, 

constipaţii, cancer de colon). În unele cazuri, acestea măresc conţinutul de cholesterol şi lipide din 

sânge, care se depun pe pereţii vaselor sanguine, favorizând apariţia unor boli grave, ca ateroscleroza, 
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arterite, flebite, tromboze, ulcere varicoase. De asemenea, consumul în exces de dulciuri concentrate 

solicit prea mult pancreasul şi duc, uneori, la diabet zaharat. 

Un corp sănătos şi o greutate satisfăcătoare presupune schimbarea obiceurilor alimentare pe viaţă, 

nu doar pentru o zi, prin urmare, aceasta trebuie să includă alimentele care vă plac şi pe care vi le puteţi 

permite. Indiferent de tipul de alimente care vă plac sau pe care le puteţi procura uşor, încercaţi să le 

consumaţi cu măsură. Alimentaţia trebuie să fie normocalorică, adică să conţină numai atâtea calorii cât 

sunt necesare organismului, în funcţie de ritmul de consum pentru fiecare vârstă, de efortul fizic şi 

intelectual depus. S-a demonstrate că persoanele care au un aport caloric mai redus şi un consum 

minim de grăsimi sunt mai puţin expuse la îmbolnăviri de cancere şi de afecţiuni cardiovasculare. Stilul 

de alimentaţie în grabă, cu produse fast-food, încărcate cu grăsimi, cărnuri şi zaharuri, predispune la 

dependenţă, prin declanşarea în creier a unor reacţii care conduc la supraalimentaţie, urmată de celulită 

şi obezitate. Un adult sănătos, cu o activitate moderată, care consumă zilnic 2.800-3.000 calorii, are 

nevoie, în medie, de 70-80 grame proteine (300-400 calorii), 300-400 grame glucide (1.200-1.600 

calorii) şi 80-100 grame lipide (700-800 calorii). La acestea se adaugă 500-800 grame fructe şi legume, 

care aduc necesarul de vitamine, minerale, glucide şi o parte din cantitatea de apă. Deprinderea de a 

consuma mai multă hrană decât este necesar rezultă dintr-o educaţie familial defectuoasă, 

considerându-se normal alimentaţia fără restricţie. Dacă unul dintre părinţi este obez, există 

probabilitatea de 50% ca şi copilul să devină obez, iar dacă ambii părinţi sunt supraponderali, această 

probabilitate creşte la 80%. 

Obezitatea nu estenumai o problemă de estetică, ci şi o afecţiuneextrem de gravă, care duce la 

complicaţii asociate cu unele bolicronice: diabet zaharat, creşterea colesterolului, tulburări de respiraţie 

cu bronşită cronică şi emfizem pulmonar, afecţiuni hepatice cu ficat infiltrat de grăsimi şi litiază biliară, 

constipaţii, hemoroizi, cancere (mai ales de sân), dureri articulare (gonartroze, rheumatism degenerativ, 

spondiloză, gută), boli ginecologice şi dermatologice (eczeme, seboree), tulburări psihice (depresii, 

anxietate, tendinţă de izolare), reducerea randamentului în activităţile fizice şi intelectuale, îmbătrânire 

premnatură şi scurtarea vieţii, în medie, cu 10-13 ani. Aceasta justifică binecunoscutul dicton popular: 

„Cu câtcureaua este mai lungă, cu atât viaţa este mai scurtă“[2]. Bunicul meu, un locuitor dintr-un sat 

călărăşean care a trăit 87 de ani, consuma alimentele conform principiilor unei alimentaţii echilibrate, şi 

sănătoase: 

 Respectarea orarului meselor; 

 Alimente cat mai puţin procesate, preparate simplu, dar şi nuci, seminţe, fructe 

proaspete sau deshidratate, telemea etc.; 
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 Alimentaţie cȃt mai diversificată, cu toate principiile alimentare: proteine, mai ales cele 

vegetale, lipide, consummate mai ales iarna, glucide doar din fructe, orez (glucid cu eliberare lentă) şi 

pȃine, minerale cum ar fi zincul din fasole, Ca, Mg  din ou, verdeţuri, lapte, telemea, legume uscate, P 

din carne, lapte, F din ceai, vitaminele A din ou, ardei, morcov, B-din tradiţionalul borş, C-din fructe şi 

murături, legume  proaspete, D din peşte, ouă, lapte, E din nuci, seminţe, gălbenuş de ou; 

 Alimentele consumate erau produse ȋn grădina proprie, fără fertilizatori chimici şi, 

foarte important, consummate ȋn sezonul lor. De asemenea, telemeaua de capră, extrem de hrănitoare, 

era obţinută cu cheag natural, evitȃndu-se substanţele chimice cum ar fi conservanţii, aditivii. 

 Alimente bogate ȋn fibre (fasolea, ridichile, fructele, varza, murăturile) pentru buna 

funcţionare a intestinului; 

 Alimente fără dulciuri procesate, cum sunt tradiţionalele magiunuri, dovleacul; 

 Consumul alimentelor se făcea ȋn funcţie de anotimp şi efort, iarna fiind anotimpul ȋn 

care se consumau proteine din carne, dar şi lipidele animale; 

 Consumul de antioxidanţi naturali, cum ar fi roşiile, legumele verzi, strugurii, vinul roşu 

(cu resveratrol), slab alcoolizat, obţinut ȋn via proprie, dar şi substanţe bactericide din ceapă, usturoi; 

 Cantităţi mici de alimente consumate la o masă, existenţa gustărilor dintre mesele 

principale, ceea ce duce la o bună digestie; 

 Hidratarea era foarte importantă, din ceai, supe, ciorbe, pepeni etc.; 

 Supele, ciorbele evitau ȋngrăşarea, hidratau, veneau cu un aport de minerale; 

 Cele două zile de post erau benefice pentru organism; 

 Consumul mare de mȃncăruri fără carne, consumul de peşte, multe legume, fructe; 

 Şi, nu ȋn ultimul rȃnd, servirea meselor se realiza ȋn totală armonie şi linişte. Bunicul 

spunea totdeauna: ”Acum gata, ȋncepe masa!”. Acest lucru se ȋntȃmpla chiar şi după perioade triste, 

neplăcute, chiar dureroase, cum a fost decesul copiilor lor. 

De parcă ei, ţărani agricultori, cunoşteau efectul stresului asupra funcţionării organelor interne. 
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SPORT PENTRU TOȚI, TOȚI PENTRU SPORT! 
 

Prof.  Șargu Rodica  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, județul Constanța 

 

Există statistici ale Organizației Mondiale a Sănătății care demonstrează că 50% din totalul 

cauzelor de decese se datorează unui stil de viață nesănătos, marcat de fumat, abuz de alcool,  

sedentarism, o alimentație  irațională  cu  efecte  deosebit  de  nocive. Altfel spus, jumătate din cauzele 

de mortalitate ar putea fi prevenite prin modificarea stilului de viață. 

Sănătatea se întreține printr-o serie de comportamente pe care le numim comportamente 

sănătoase. Formarea/dezvoltarea acestor comportamente ar putea contribui la o stare de bine fizică și 

psihică. De exemplu, exercițiul fizic, realizat constant, este un comportament sănătos care are rol 

protector pentru starea de sănătate prin beneficiile sale asupra organismului.  

Comportamentele preventive trebuie promovate și încurajate la toate vârstele, pentru că ele, ca 

orice alt comportament, se învață de către copii în cadrul procesului de socializare prin observarea și 

imitarea adulților. De exemplu, încercăm să le formăm elevilor/copiilor noștri obiceiuri alimentare 

sănătoase. Dar ele sunt, de fapt, cele pe care le practică familia sau grupul de prieteni. Copiii se vor 

obișnui să consume și să prefere tipurile de preparare a alimentelor (prăjire, fierbere) care sunt frecvent 

utilizate în familie.  

Ne-am putea pune întrebarea dacă și atitudinea față de practicarea sportului, ca și comportament 

sănătos, se învață din familie. Răspunsul este cu siguranță pozitiv, atât pentru fete, cât și pentru băieți, 

familia, grupul de prieteni, școala, mass media reprezintă surse importante de învățare a regulilor legate 

de activitatea fizică. Copiii învață ce înseamnă exercițiul fizic, când și unde se poate practica un anume 

sport, care este nivelul optim de activitate fizică, care tip de activitate fizică este recomandat 

fetelor/băieților, care sunt avantajele activității fizice. În acest fel se dezvoltă interesul și atitudinile 

pozitive față de practicarea exercițiului fizic. Atitudinea pozitivă față de exercițiul fizic favorizează 

practicarea constantă a acestuia. 

Atitudinea negativă față de exercițiul fizic se formează ca urmare a necunoașterii  beneficiilor  

imediate ale exercițiului fizic, datorită nepracticării lui și a experiențelor negative asociate cu exercițiul 

fizic. Atitudinile negative scad probabilitatea integrării exercițiului fizic în propriul stil de viață. 

Există și „capcana” practicării exercițiului fizic doar cu scopul scăderii în greutate pentru fete 

sau ca o modalitate de menținere a condiției fizice, de tonifiere musculară, de petrecere a timpului liber 
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pentru băieți. Reținem totuși aspectul pozitiv, acela că implicarea în activități fizice, dincolo de motivul 

de moment sau de perspectivă, facilitează dezvoltarea relațiilor sociale și petrecerea timpului liber în 

mod plăcut. Este recunoscut că exercițiul fizic stimulează secreția de endorfine la nivelul creierului, 

aceste substanțe generând o stare de relaxare și euforie ce combate stresul.  

Pentru a aduce beneficii sănătății, exercițiul fizic trebuie să ducă la dezvoltarea unor elemente 

care au legătură cu starea de sănătate: rezistența cardiorespiratorie (funcționarea inimii și plămânilor), 

rezistența musculară, flexibilitatea. Rezistența musculară facilitează menținerea posturii corecte 

(spatele drept, umerii trași înapoi, abdomenul bine întins) și previne apariția durerilor de spate, de 

genunchi și dezvoltarea deformărilor coloanei vertebrale. Flexibilitatea este o caracteristică a 

articulațiilor care permite mișcări la capacitatea lor maximă. Pe termen lung, lipsa flexibilității 

articulare conduce la adoptarea unor posturi necorespunzătoare și la apariția durerilor articulare. Prin 

practicarea exercițiului fizic se dezvoltă masa musculară și crește densitatea osoasă, reducând astfel 

predispoziția pentru afecțiuni cardiace, hipertensiune arterială, diabet. Orice activitate sportivă are o 

influență favorabilă asupra oxigenării globulelor roșii, circulației sângelui și digestiei.  

Și atunci, ce tip de activitate sportivă putem practica?  

Specialiștii recomandă, în fiecare zi, timp de 30 de minute, activitate fizică redusă de tipul: mers 

pe jos, urcatul scărilor, grădinărit, plimbarea câinelui, curățenie în cameră. De 3-5 ori pe săptămână, 

timp de 20-60 de minute, se recomandă o activitate fizică moderată de tipul: alergare, mers pe bicicletă, 

dans. Activități fizice intense de tipul schiat, înot, ridicare de greutăți mari sunt recomandate de 2-3 ori 

pe săptămână. 

Desigur, pentru alegerea unui sport, temperamentul şi personalitatea joacă un rol important. 

Unii vor prefera sporturi care să le testeze și să le dezvolte răbdarea şi rezistenţa (jogging, atletism, 

înot, tenis, exerciții la sală). Unei persoane timide îi va folosi un sport de echipă (fotbal, volei, baschet, 

dansuri), care îi va dezvolta capacitatea de a socializa, sporind încrederea în sine și în ceilalți. Artele 

marțiale sunt recomandate persoanelor impulsive sau care se concentrează mai greu.  

Mersul pe role te ajută să obţii o condiţie fizică bună, lucrează asupra echilibrului şi centrului de 

greutate, îţi îmbunătăţeşte mobilitatea, reflexele, îţi întăreşte rezistenţa şi îţi reglează ritmul inimii. 

Mersul pe bicicletă asigură o musculatură puternică a picioarelor, coordonare, echilibru, sentimentul de 

libertate.  

Fotbalul aduce un plus de flexibilitate, dezvoltă capacitatea de coordonare, rezistența la efort, 

întărește disciplina, dezvoltă abilități de lucru în echipă. Baschetul se joacă atât în sală, cât şi afară. În 

plus, prezintă avantajul că nu are nevoie neapărat de un spaţiu special amenajat, se poate construi un 
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panou în faţa blocului sau în curte. Este indicat pentru creşterea în înălţime deoarece ajută la întinderea 

oaselor, înveți să colaborezi cu ceilalţi, îţi dezvoltă spiritul competitiv şi dorinţa de autodepăşire.  

Tenisul dezvoltă calități precum perspicacitatea, curajul, îndemânarea, reflexul, viteza, forța. 

Copilul care practică arte marțiale nu va deveni un bătăuș, ci va învăța să se supună, să asculte, să-și 

respecte adversarul, să-și dezvolte autocontrolul. 

Deși pare un sport hibrid (dans-fitness), Zumba este recomandat tocmai pentru numeroasele 

beneficii atât asupra fizicului, cât și asupra psihicului celor care îl practică. Mișcările Zumba solicită și 

pun în mișcare toate grupele de mușchi, tonifică și modelează corpul. 

Prin înot se ameliorează sau remediază unele probleme ale coloanei vertebrale, cum ar fi 

scolioza sau cifoza, se dezvoltă musculatura și este un sport excelent pentru o postură corectă. 

Persoanele care practică înotul își dezvoltă capacitatea de introspecție și autoanaliză. Dansul clasic 

conferă încredere în sine, siguranță, stăpânire de sine, grație și eleganță. Este un sport excelent pentru 

cei lipsiți de răbdare. 

Pentru cei, dimpotrivă, înzestrați cu răbdare, dar aflați în imposibilitatea practicării unor 

exerciții fizice, există ”sporturile minții”, jocurile logice: șah, sokoban, sudoku, rebus. Acestea 

reprezintă ”programul de fitness” al creierului. 

Oricare ar fi alegerea, câștigul este asigurat: ai satisfacția personală că ai grijă de sănătatea ta și 

te păstrezi în formă optimă. 

"Un copil care face sport în mod constant este optimist, energic, activ, învață să fie un luptător, 

să facă față cu brio atât succeselor, cât și eșecurilor pe orice plan în viață. Sportul îl ajută să fie 

organizat, să-și stabilească mai bine prioritățile, să-și exerseze curajul și perseverența, care în timp 

devin calități pe care le va aplica și în alte arii ale vieții sale” (Cristina Drăgulin, jurnalist și psiholog 

clinician specialist). 

 

Bibliografie: 

1.Petrovai, D. (coord.) - Cum să ne dezvoltăm un stil de viață sănătos, Centrul  Parteneriat  pentru  

Egalitate 

2.www.qbebe.ro  

3.Wikipedia  

 

 

 

 

http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/Invata-copilul-sa-aiba-rabdare-a7395.html
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SĂNĂTATEA NOASTRĂ, COMOARA NOASTRĂ  

 

Prof. Ștefănescu Liliana 

Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani, județul Iași 

 

Prin stil de viață înțelegem elaborarea și adoptarea conștientă, pe baza cunoștințelor actuale și 

a introspecției, a unor comportamente responsabile, strict personalizate pentru satisfacerea nevoilor 

biologice-fiziologice și socio-culturale în condiții optime, în ceea ce privește: hrana, activitatea fizică și 

mentală, profesională și recreațională, sănătate, status social. Alimentul, alimentația, numai încadrate în 

conceptul de stil de viață activ își vor manifesta plenar efectul benefic asupra sănătății și calității vieții.  

Stilul de viață activ, pe lângă hrană sănătoasă, necesită renunțarea la sedentarism și 

înfrângerea tentației puternice spre comoditate și confort morbid. 

Activitatea fizică moderată, practicată zilnic, ne poate ajuta să rămânem sănătoși fizic și 

mintal, să avem o stare de optimism și un tonus ridicat, să simțim că trăim omenește nu să funcționăm 

ca roboții. Organismul uman este construit pentru a se mișca, iar mișcarea îl influențează profund, până 

la nivelul genelor din fiecare celulă. 

Activitățile fizice, care sunt cele mai naturale pentru om, sunt: mersul pe jos, urcatul și 

coborâtul scărilor, înotul, mersul pe bicicletă etc. 

Activitatea fizică a strămoșilor omului necesita un consum de circa 1000 Kcal/zi, la un aport 

caloric zilnic de 3000 Kcal, din alimente naturale, integrale, care furnizau calorii de cea mai înaltă 

calitate nutrițional-metabolică. 

Activitatea fizică a omului modern, sedentar s-a redus atât de drastic, încât uneori nu necesită 

decât un consum de circa 300 Kcal/zi la un aport alimentar de calorii de 2400 Kcal/zi, din alimente 

industriale dezechilibrate nutrițional și cu înaltă densitate energetică. 

Astăzi, ceea ce ne caracterizează este dorința morbidă de confort și sedentarism. Am renunțat 

până și la obiceiul de a mânca! În schimb îngurgităm mecanic cantități exagerate din acele categorii 

ieftine, industriale, fără calitate. 

Și iată am ajuns să funcționăm fără a mai trăi ca o ființă umană. 

 Am renunțat să mai gătim, am renunțat la bucătăria și felurile de mâncare tradiționale, la 

„modelul alimentar” specific național, cumpătat, care ne-a păstrat identitatea peste veacuri.  

Am renunţat, copiind vestul, la a lua masa în familie ca prilej de socializare și educare a 

copiilor și tinerilor. Mâncăm între mesele principale, mâncăm tot timpul și oriunde – în mașină, pe 
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stradă, în fața televizorului, la spectacole. Mâncăm până nu mai putem, deoarece alimentele industriale 

sunt adictive și întârzie sau chiar anulează senzația de a te simți sătul. 

Creierul are nevoie de minimum 20 minute de când ați început să mâncați pentru a primi 

informația că stomacul este plin. Mâncând junk-food în stil fast-food deja în cele 20 minute am 

consumat o cantitate mare de alimente care sunt foarte bogate în calorii, iar senzația de sătul nu apare, 

făcându-ne să devenim în final obezi. 

Înlocuiți cît mai repede ideologia fast-food cu civilizația slow-food-ului. Slow-food este deja 

un curent mondial care propune supremația calității asupra cantității prin cultivarea unei percepții 

ecologice-culturale-spirituale asupra mâncării și actului de a mânca, prin reconstituirea relației dintre 

natură și om, dintre producător și consumator, relație distrusă de o industrie alimentară animată în 

principal de profit și nu de grija pentru sănătatea dumneavoastră. 

Slow-food-ul trebuie să devină un stil de viață asumat, pentru a contracara efectele 

dezumanizării civilizației fast-food-ului și, mai mult, a efectelor asupra generațiilor viitoare, tot mai 

obeze, tot mai bolnave, tot mai alienate.  

Obiceiuri alimentare sănătoase, în ceea ce privește alegerea alimentelor: 

- Nu vă lăsați influențați de reclamele agresive făcute unor alimente; 

- Nu consumați alimente ne-etichetate sau mîncăruri a căror compoziție vă este 

necunoscută; 

- Citiți întotdeauna cu atenție eticheta alimentelor și căutați să o înțelegeți în baza unei 

minime culturi nutriționale; 

- Prețul alimentului este important, dar mai importantă și costisitoare este sănătatea pe care 

o prețuim de-abia după ce o pierdem: 

- Un aliment mai scump, dar sănătos, per global ne costă mai puțin prin prevenirea bolilor, 

oferindu-ne totodată și o calitate superioară a vieții! 

- Priviți cu rezervă alimentele prea frumos ambalate, colorate; 

- Alegeți întotdeauna alimentele naturale, integrale, provenite din flora și fauna sălbatică 

sau obținute în sistem ecologic, în sezon, produse în apropierea locului în care trăiți și 

consumate în sezonul lor de apariție, la deplină maturitate (pentru fructe și legume); 

- Nu cumpărați și nu consumați alimente numai pentru că sunt la modă; 

- După o masă copioasă evitați sedentarismul folosind scările, mersul pe jos, făcând cel 

puțin o mie de pași; 

- Combateți stresul gândind pozitiv, evitați expunerea prelungită la câmpuri 

electromagnetice (televizor, telefon celular, calculator), zgomote puternice; 
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O mare importanță în menținerea tinereții și sănătății o are și modul de preparare al hranei. 

Aceasta trebuie neapărat, în majoritatea cazurilor, să fie preparată de noi, în casă. deși este important să 

respectăm regulile de preparare a hranei, nu este suficient pentru obținerea unui aliment dătător de 

sănătate și tinerețe. 

A ne hrăni devine astfel un „act de conștiință și responsabilitate”. Un aliment NU este suma 

componentelor sale, el este mult mai mult decât aceasta, incluzând însăși atitudinea, energia și gândirea 

noastră.  

Apa este matricea de bază a oricărui aliment. Cercetări recente demonstrează că apa 

reacționează puternic la diferitele noastre stări de spirit, cristalizând dezordonat când gătim cu ură, dar 

extrem de armonios atunci când gândim cu dragoste și empatie. Aceste stări se transmit alimentului și 

în final consumatorului, influențându-ne nebănuit de mult sănătatea.  

Alimentul ne transmite informație și energie, care poate fi benefică sau malefică, în funcție de 

starea sufletească pe care o avem atunci când gătim. 

Iată de ce a găti cu dragoste este important! 

Mâncați mai puțin, dar hrană de calitate nutrițională superioară pentru a fi mai sănătoși și 

pentru a trăi mai mult! 

În plus, faceți multă mișcare și gândiți pozitiv! 

 

Bibliografie: 

1.Mencinicopschi, Gheorghe - Și noi ce mai mâncăm?, Vol.1, Editura Coreus, București, 2010 

2.Mencinicopschi, Gheorghe - Și noi ce mai mâncăm...ca să slăbim?, Vol. 2, Editura Coreus, 
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ALIMENTAȚIA ȘI STAREA DE SĂNATATE 

Prof. Trăistaru Lenuța     

Școala Profesională Valea Stanciului, județul Dolj 

 

Adoptarea unui regim alimentar sănătos asigură o hrană completă pentru menţinerea energiei 

organismului, fără să ducă la anemierea trupului şi a minţii. De aceea pentru un stil de viaţă sănătos 

trebuie să se renunţe la alimentele de tip fast-food, la preparatele bogate în grăsimi, la consumul 

excesiv de cafea şi alcool şi să se prefere ceea ce natura ne oferă cu generozitate: fructe şi legume 

proaspete, sucuri naturale, lactate şi alimente preparate termic într-un timp cât mai scurt, astfel încât 

produsul final să nu piardă proprietăţile benefice (vitamine, săruri minerale). În numărul de astăzi vă 

prezentăm, aşadar, regimul alimentar necesar pentru păstrarea unui organism tânăr şi viguros. 

Studiile de specialitate, medicii şi nutriţioniştii deopotrivă sunt de accord asupra faptului că 

procesul de îmbătrânire este accelerat în cazul în care alimentaţia e nesănătoasă.  

Încă din Antichitate, medical grec Hipocrate, care a trăit 104 ani, scria: „Cu cât ne hrănim mai 

mult şi mai bine, cu atât ne dărâmăm viaţa mai repede“. Introducerea alimentaţiei carnare, prin 

vânătoare şi prin creşterea animalelor domestice, a fost considerată drept cauza principală a scurtării 

duratei de viaţă. Mesele copioase cu cărnuri, slănine, afumături, mezeluri, conserve, alcooluri tari, 

cafele şi tutun dau multă satisfacţie pentru moment, dar, după vârsta de 40-50 de ani, dereglează 

ritmul digestiei şi favorizează apariţia obezităţii, cu consecinţe grave asupra activităţii inimii. Prin 

modificarea toleranţei digestive şi prin reducerea treptată a funcţiilor enzimatice, mâncărurile greu 

digerabile nu sunt metabolizate normal, rămân mult timp în stomac (circa 8 ore) şi în intestine (peste 

20 de ore), se alterează şi produc acizi toxici care declanşează boli digestive (gastrite, ulcere, colite, 

balonări, constipaţii, cancer de colon). În unele cazuri, acestea măresc conţinutul de cholesterol şi 

lipide din sânge, care se depun pe pereţii vaselor sanguine, favorizând apariţia unor boli grave, ca 

ateroscleroza, arterite, flebite, tromboze, ulcere varicoase. De asemenea, consumul în exces de 

dulciuri concentrate solicit prea mult pancreasul şi duc, uneori, la diabet zaharat. 

Alimentaţia trebuie să fie normo calorică, adică să conţină numai atâtea calorii cât sunt necesare 

organismului, în funcţie de ritmul de consum pentru fiecare vârstă, de efortul fizic şi intellectual 

depus. S-a demonstrate că persoanele care au un aport caloric mai redus şi un consum minim de 

grăsimi sunt mai puţin expuse la îmbolnăviri de cancere şi de afecţiuni cardiovasculare.  
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Stilul de alimentaţie în grabă, cu produse fast-food, încărcate cu grăsimi, cărnuri şi zaharuri, 

predispune la dependenţă, prin declanşarea în creier a unor reacţii care conduc la supraalimentaţie, 

urmată de celulită şi obezitate. 

 Este foarte dăunătoare hrana consumată în exces, peste potenţialul de prelucrare a aparatului 

digestiv, care devine supraîncărcat şi suprasolicitat. La persoanele gurmande se deschide uşor calea 

spre îngroşarea vaselor sanguine, cu flebite, tromboze şi ateroscleroză, ca factori principali ai 

îmbătrânirii precoce, creşterea colesterolului depus în interiorul arterelor, formarea de cheaguri de 

sânge, irigarea defectuoasă a creierului şi o suprasolicitare a inimii, aflată într-o continuă oboseală. 

Obiceiul de a mânca mult atrage după sine boli grave  

Deprinderea de a consuma mai multă hrană decât este necesar rezultă dintr-o educaţie familial 

defectuoasă, considerându-se normal alimentaţia fără restricţie. Dacă unul dintre părinţi este obez, 

există probabilitatea de 50% ca şi copilul să devină obez, iar dacă ambii părinţi sunt supraponderali, 

această probabilitate creşte la 80%. 

Obezitatea nu este numai o problemă de estetică, ci şi o afecţiune extrem de gravă, care duce la 

complicaţii asociate cu unele boli cronice: diabet zaharat, creşterea colesterolului, tulburări de 

respiraţie cu bronşită cronică şi emfizem pulmonar, afecţiuni hepatice cu ficat infiltrat de grăsimi şi 

litiază biliară, constipaţii, hemoroizi, cancere (mai ales de sân), dureri articulare (gonartroze, 

rheumatism degenerativ, spondiloză, gută), boli ginecologice şi dermatologice (eczeme, seboree), 

tulburări psihice (depresii, anxietate, tendinţă de izolare), reducerea randamentului în activităţile fizice 

şi intelectuale, îmbătrânire premnatură şi scurtarea vieţii, în medie, cu 10-13 ani. Aceasta justifică 

binecunoscutul dicton popular: „Cu cât cureaua este mai lungă, cu atât viaţa este mai scurtă“. 

Prin alternanţa între perioadele de îngrăşare şi cele de slăbire, apare pericolul instalării unor 

afecţiuni cardiace: hipertensiune arterială (frecventă la peste 50% dintre obezi), ateroscleroză 

coronariană (instalată de 10 ori mai devreme decât la cei cu o greutate normală), hemoragii cerebrale, 

cardiopatie ischemică, palpitaţii, slăbirea inimii şi insuficienţă cardiacă. La nivelulvaselor sanguine 

apar accidente vasculare, varice, ulcere varicoase, tromboze şi embolii, toate greu vindecabile. 

Integraţi legumele uşor asimilabile în hrana zilnică.  

Adoptarea unui regim alimentar natural asigură o hrană completă pentru menţinerea energiei 

organismului, fără să ducă la anemierea trupului şi a minţii.  

În alimentaţia raţională, cu o hrană sănătoasă, se recomandă cât mai multe legume nefierte, 

salate uşor asimilabile cu morcov (care previne îmbătrânirea tenului şi apariţia ridurilor), salată verde, 

spanac, ţelină, ridichi, varză, conopidă, mărar, pătrunjel, fasole păstăi, mazăre, soia, tomate, castraveţi, 

ceapă, usturoi, praz, ardei, asmăţui, ciuperci. 
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Printre fructele cu mare eficacitate în păstrarea tinereţii ţesuturilor un loc aparte revine merelor, 

consumate în stare crudă, coapte, compot, sucuri sau siropuri. 

Fructele şi legumele sunt bogate în fibre (celuloză), cu rol în stimularea tranzitului intestinal şi, 

de aceea, digestia lor se face în 20-30 minute, fără să fermenteze sau să putrezească pe căile digestive, 

evitând astfel producerea de gaze, vărsături, arsuri, indigestii şi intoxicaţii ale sângelui. În comparaţie, 

digestia cărnii se realizează în 10-15 ore, lăsând multe toxine, constipaţii şi afecţiuni ale colonului. 

Alcoolul şi tutunul, principalii duşmani ai sănătăţii 

Alcoolurile tari şi tutunul, consummate în mod constant şi în cantităţi mari, afectează întreg 

organismul,  provocând tulburări morfofuncţionale neuroendocrine, cardiovasculare, renale, muscular 

şi în special hepatice. Se produc tulburări complexe, cu scăderea capacităţii fizice şi intelectuale şi 

scăderea duratei de viaţă.  

 

Bibliografie: 

1.Gates,Donna;  Schatz, Linda - Refacerea sănătăţii şi imunităţii, Editura Paralela 45, 2013 

2.Morse, Robert - Să trăim sănătos fără toxine, Editura Paralela 45, 2009 
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ALIMENTAŢIA SÃNÃTOASÃ 

 

Prof. Turcu Iuliana 

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş”Alba Iulia, județul Alba 

 

Alimentaţia omului reprezintă unul dintre stâlpii fundamentali ai construcţiei sale. Sănătatea şi 

echilibrul fiecăruia, se află în corelaţie directă cu hrană. Deprinderea unei alimentaţii adecvate, aduce, 

împreună cu alte elemente corecte de comportament, o viaţă sănătoasă. În ceea ce priveşte actul 

hrănirii, nu este important doar ce mâncăm, ci şi cât, când şi cum ne alimentăm. 

După cum se ştie, nu numai hrana nesănătoasă dăunează corpului uman, ci şi un mod de hrănire 

necorespunzător, derivat din deprinderea unui comportament alimentar greşit. 

Alimentul reprezintă un produs mai mult sau mai puţin natural capabil să îi asigure omului 

energia necesară desfăşurării activităţilor biologice, intelectuale şi fizice, dar şi nutrienţii necesari 

http://www.jovis.ro/autori/Donna-Gates-2308-0.htm
http://www.jovis.ro/autori/Linda-Schatz-2309-0.htm
http://www.elefant.ro/edituri/paralela-ivv-646.html
http://www.elefant.ro/edituri/paralela-ivv-646.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/alimentatia-sanatoasa_1471
http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_o_viata_sanatoasa.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_comportamentul_alimentar.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_nutrientii_din_alimente.html
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construcţiilor şi modificărilor celulare. Alimentul potoleşte senzaţia de foame, iar multora le procură 

senzaţia de plăcere şi de satisfacţie. 

Se cunoaşte foarte bine faptul că nu orice aliment este benefic corpului uman. Astăzi, aproape 

că au intrat în vorbirea cotidiană, expresii ca : "hrană nesănătoasă" sau "hrană sănătoasă". Calitatea 

unui aliment rezidă atât din sursa din care provine, cât şi din modul de prelucrare industrială sau 

casnică al acestuia. 

Alimentele care se găsesc astăzi pe piaţă sunt naturale, seminaturale sau chiar semisintetice. 

Dintre toate acestea, se ştie bine, cele mai sănătoase sunt cele de provenienţă naturală, care nu conţin 

adaosuri sintetice (aditivi), care nu au trecut prin procese de rafinare industrială şi care nu au fost 

excesiv de prelucrate din punct de vedere culinar. O importanţă deosebită pentru sănătatea omului, o au 

acele alimente naturale neprelucrate în vreun fel, de obicei de origine vegetală, cunoscute sub 

denumirea de crudităţi. 

  • Alimentul nu este doar materie şi energie, ci este şi informaţie 

Omul, fie că îi place sau nu, este, ca orice fiinţă de pe Terra, o verigă a lanţurilor trofice, ceea ce 

înseamnă că prin intermediul hranei sale, schimbă informaţie, materie şi energie cu mediul 

înconjurător. Deja, noua ştiinţă numită nutrigenomica, a adus dovezi în legătură cu influenţa 

alimentelor asupra informaţiei genetice înscrisă în lanţurile noastre de ADN şi ARN. Desprins de 

natură şi închistat într-o civilizaţia sintetică, omul modern riscă, prin produsele alimentare cu un grad 

mare de procesare, să îşi denatureze grav nu numai sănătatea imediată, ci şi materialul de bază al 

cromozomilor săi, cu consecinţe încă necalculabile asupra lui şi a urmaşilor săi. Astfel, actul hrănirii 

devine unul de mare responsabilitate asupra viitorului întregii specii umane, căci deja trăim într-o lume 

în care copiii sunt mai bolnavi decât părinţii şi chiar, în prea multe cazuri, mor înaintea acestora. 

Alimentaţia reprezintã domeniul în care se fac cele mai grave erori. Omul modern se hrãneşte 

într-un mod nesãnãtos, mãnâncã prost şi mult. Aşa se face cã o persoanã din douã suferã de exces de 

greutate (depãşirea cu peste 10% a greutãţii normale). Aceasta are efect nefast asupra sistemului osos, a 

scheletului şi asupra aparatului motor, în special asupra pãrţii inferioare a corpului. Cu cât excesul în 

greutate este mai mare, cu atât creşte şi procentajul persoanelor care suferã de maladii coronariene 

(anginã pectoralã, infarct miocardic, ateroscleroză), sau cu afecţiuni cancerigene, cum ar fi cancerul 

intestinelor. Statisticile aratã cã peste 30% dintre obezi mor din cauza bolilor de ficat sau a diabetului. 

De asemenea, obezii pot avea probleme mult mai mari decât cei cu greutate normalã în cazul unor 

intevenţii chirurgicale. 

http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_hrana_sanatoasa_si_hrana_nesanatoasa.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_compozitia_alimentelor_aditivi_alimentari.html
http://www.bioterapi.ro/vegetale/index_vegetale.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_ecologicLant_trofic.html
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Cea mai mare greșealã fãcutã în domeniul nutriţiei priveşte absorbţia excesivã a hidraţilor de 

carbon, care sunt lipsiţi de valoare nutritivã şi care se gãsesc în: zahãr, dulciuri, fãinã, bãuturi alcoolice. 

Acestea sunt transformate de organism în depuneri de grãsimi. 

 Obezii se aflã în interiorul unui cerc vicios. Grãsimea nu mai este la modã, iar mass media 

înfãţiseazã sãptãmânal o imagine care contravine modului de viaţã a persoanei obeze. Astfel, aceasta se 

confruntã, mai mult sau mai puţin, cu un stres psiho-social, iar reacţia ei este, în general, sã mãnânce 

tot mai mult. 

 Multe persoane, în special femei, iau medicamente de sintezã pentru slãbit, care au efectul de a 

le suprima pofta de mâncare, acţionând ca un laxativ. Folosirea permanentã a acestor medicamente 

creazã dependenţã şi perturbã metabolismul apei şi a sãrurilor din organism, provocând edeme, rinichii 

sunt afectaţi, se produc tulburãri psihice şi de ritm cardiac. Au apãrut regimurile pe bazã de pulberi, 

care, în prima fazã, produc o scãdere însemnatã în greutate, deoarece organismul pierde multã apã, dar 

nu scade şi grãsimea. 

 Toate aceste cure de slãbire restrictive au marele dezavantaj cã persoana nu învaţã sã-şi 

înlocuiascã modul de nutriţie nesãnãtos cu obiceiuri alimentare mai bune, astfel cã majoritatea îşi 

regãsesc vechea greutate la numai câteva sãptãmâni de la terminarea regimului, ele fiind mai 

dezechilibrate decât înainte din acest punct de vedere. 

 Regimul disociat propune o alternativã blândã şi eficace, pe termen lung, în curele radicale şi 

restrictive, care au ca scop scãderea greutãţii prin prevenirea persoanei de anumite alimente. Aceasta 

înseamnã cã unele alimente se potrivesc mai bine între ele decât altele. Dacã alimentele care nu se 

potrivesc se consumã împreunã, se produce pentru o scurtã duratã o dereglare digestivã, în primul rând 

balonare, apoi o mãrire a organelor digestive. 

 Digestia are loc mai uşor dacã sucurile gastrice prelucreazã un singur fel de alimente. De 

exemplu, legumele verzi se potrivesc cu carnea, decât cele care conţin amidon, deoarece acestea din 

urmã se digerã în mediu alcalin, spre deosebire de carne cãreia îi trebuie un mediu acid.  

 Este importantã separarea proteinelor de glucide, care practic nu este posibilã 100%, dar dacã se 

reuşeşte sã se rezolve la douã treimi din alimente este foarte bine. 

 Alimentele cu calorii negative sunt cele consumatoare de grãsimi. În cea mai mare parte sunt 

reprezentate de legume, fructe şi condimente şi sunt bogate în sãruri minerale, vitamine, conţin puţine 

proteine şi hidraţi de carbon, iar procentul lor caloric va fi de 90 de calorii la 100 de grame. Pe de altã 

parte aceste alimente au în compunerea lor peste 90-95% apã. Consumarea în mod regulat a acestor 

alimente produce un efect caloric negativ, care duce la o pierdere în greutate. 
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 Busuiocul, cimbrul, mãrarul, usturoiul, pãtrunjelul, menta, salvia, cimbrişorul, chimionul, 

ienupãrul pe lângã faptul cã amelioreazã mult gustul mâncãrii, contribuie la procesul de digerare şi 

eliminare a grãsimilor. 

Fructele cum ar fi: ananasul, merele, portocalele, cãpşunele, afinele, zmeura, mango, grapefruit, 

lãmâia au rol în distrugerea proteinelor. 

 O hranã sãnãtoasã este o hranã proaspãtã, variatã, bogatã în substante vitale, alcalinã, cu multe 

vitamine, cu sãruri minerale şi oligoelemente. 

Este recomandat ca de trei ori pe sãptãmânã sã nu se consume carne, aceasta fiind înlocuitã cu 

preparate din soia.  

 Nevoile zilnice de aminoacizi se pot acoperi prin consumarea a 100 gr. de grâu integral sau orez 

nedecorticat. Se vor consuma legume proaspete, care conţin substante vegetale bioactive 

(glucosinolate, flavonaide) cum ar fi: cartofi, linte, mazãre, fasole verde, varzã, broccoli, roşii, fulgi din 

cereale, pâine integralã, gris, orez nedecorticat, grâu încolţit sau germeni de grâu. Substanțele bioactive 

distrug radicalii liberi care sunt responsabili pentru evoluţia cancerului. 

 Se recomandã hrana care nu a fost congelatã, conservatã, rafinatã, evitându-se alimentele care 

au fost prelucrate industrial, cum ar fi zahãrul rafinat, fãina albã, uleiul rafinat, conservele.  

Unele condimente au efect de stimulare a digestiei şi metabolismului (cimbrul), altele 

acţioneazã împotriva îmbolnãvirilor (chimenul, cimbrul, mãrarul), sau sunt diuretice (ceapa, ienupãrul).  

 Se vor consuma numai grãsimi vegetale naturale, unt, margarinã sau ulei presat la rece. Se vor 

evita alimentele cu conţinut mare de candiu (metal nociv pentru sãnãtate şi care provoacã leziuni 

renale) cum ar fi: ciupercile de pãdure, organele de porc, pateul de ficat.  

 La prepararea alimentelor trebuie avut grijã ca acestea sã se fiarbã mai mult decât este nevoie, 

deoarece se distrug substanțele nutritive. Trebuie avut grijã la mâncãrurile cu prãjeli şi sosuri, deoarece 

nu sunt sãnãtoase. Afumarea alimentelor şi prãjirea lor în grãsime animalã sau ulei încins produce la 

suprafaţa acestora o crustã maronie (care este o oxidare toxicã), precum şi deseuri grãsoase, care sunt 

cauza tulburãrilor digestive şi a gravelor probleme de sãnãtate (ateroscleroza, bolile canceroase). Cel 

mai indicat este ca alimentele sã fie preparate la aburi, prin fierbere în apã sau la grãtar, ele pãstrându-şi 

gustul, culoarea şi valoarea nutritivã. 

 Ar trebui respectate câteva reguli privind modul în care ne alimentãm sãnãtos: 

- se mãnâncã încet, având timp suficient pentru consumarea mâncãrurilor, fãrã stres, fãrã întreruperi 

(ridicare de la masã pentru rezolvarea unor probleme), într-o atmosferã de calm și linişte; 

- cu 15-20 de minute înainte de masa principalã se poate consuma o salatã sau un mic aperitiv, pentru a 

se micşora senzaţia de foame, mãrind saţietatea; 
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- se mãnâncã pe sãturate, dar nu mai mult, chiar dacã mâncarea este foarte bunã şi gustoasã; 

- se mãnâncã la ore fixe; 

- nu se "sare" peste mese şi nici nu se înlocuieşte masa cu o felie de pâine cu unt; 

- se mestecã mult şi bine, hrana trebuind fãrâmiţatã înainte de a se înghiţi, pentru a uşura munca 

stomacului; 

- nu se beau lichide în timpul meselor, deoarece digestia este mai dificilã, producându-se mai mult acid 

în stomac; 

- dupã ora 17 nu se consumã mese îmbelșugate, bogate în proteine, greu de digerat, iar cu 2 ore înainte 

de culcare nu se mãnâncã nimic; 

- se recomandã împãrţirea celor 3 mese principale în cantitãţi mai mici, în 5-6 mese pe zi; 

- se mãnâncã numai când apare senzaţia de foame, fiind interzisã consumarea alimentelor de plictisealã 

sau pentru omorârea timpului; 

- nu se mãnâncã cu lãcomie, iar porţiile de mâncare sã fie moderate; 

- este indicatã ţinerea postului o zi pe sãptãmânã, pentru eliminarea toxinelor şi odihnirea organelor. Pe 

durata postului se beau multe lichide, apã platã, sucuri naturale din fructe, ceaiuri, cam 2-3 litri eşalonat 

pe toatã ziua; 

- seara, înainte de culcare se poate bea o canã cu lapte cald, eventual îndulcit cu miere de albine, sau o 

canã cu ceai din plante medicinale (tei, muşeţel). 

Organismul omului se menţine cu atât mai sănătos cu cât alimentaţia este mai echilibrată. O 

alimentaţie diversificată, individualizată (după modul de viaţă, sex, efort, starea de sănătate), corect 

compusă din punct de vedere caloric şi care respectă raportul optim dintre substanţele principale 

(glucide, proteine, lipide, fibre vegetale), poate fi considerată a fi alimentaţie echilibrată. Acest tip 

sănătos de hrănire presupune moderaţie în toate privinţele. Alimentaţia echilibrată trebuie să dea 

răspunsuri adecvate la cele trei întrebări fundamentale ale actului hrănirii, şi anume la: ce, cât şi cum 

mâncăm ? 
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SOMNUL ŞI SĂNĂTATEA 

 

Prof.  Ţicu Mirela 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, județul Constanța 

 

,,Binecuvântat fie cel ce-a născocit somnul, mantie ce acoperă toate gândurile, hrană ce potoleşte 

foamea, apă ce izgoneşte setea, foc ce îmblânzeşte frigul, frig ce domoleşte dogoarea şi, în sfârşit, 

comoară cu care orice se cumpără” (Miguel de Cervantes). 

 

   Somnul, foamea şi setea reprezintă cele trei coordonate fără de care fiinţa umană nu ar putea să 

supravieţuiască. J. K. Weber sublinia că somnul reprezintă singurul dar pe care zeii ni l-au dat fără 

muncă, dar care prin muncă se tripleză. În ceea ce priveşte foamea, Dimitrie Cantemir afirma că „mai 

tare şi mai vrăjmaşă jiganie nu este”! Iar Horaţiu se întreba, într-una din satirele sale, dacă atunci când 

setea  îţi arde gâtul mai cauţi pahar de aur. 

   Dacă foamea şi setea sunt nevoi care ne ajută să ne orientăm pentru procurarea acestor 

elemente nutritive fără de care nu am putea să supravieţuim, somnul ne orientează spre găsirea celei 

mai adecvate modalităţi pentru refacerea energiei nervoase şi pentru menţinerea organismului în 

condiţii de echilibru şi randament.  

   Nevoia de somn se aseamănă cu nevoia de hrană sau de apă. Lipsa somnului însă se suportă 

incomparabil mai greu. Dintre trei fiinţe vii - una privată de hrană, o a doua de apă şi o a treia de somn 

- aceasta din urmă nu numai că va sfârşi prima, dar va sfârşi în maniera cea mai chinuitoare.  

   Somnului îi sunt proprii funcţii complexe, precum cea de adaptare, cea de restaurare şi cele 

psihologice. Funcţiile adaptative ale somnului ajută fiinţa umană să se adapteze la necesităţile 

desfăşurării vieţii, iar cele de restaurare îi asigură acesteia continuitatea energetică. Aceste două funcţii 

explică de ce fătul şi noul născut au nevoie de somn: pentru maturarea sistemului nervos. Cercetările au 

demonstrat că la o talie şi la o greutate aproximativ egale, vietăţile care dorm mai mult trăiesc mai 

mult. Aşadar durata somnului se situează printre factorii care condiţionează longevitatea speciilor. Pe 

de altă parte, somnul pare să favorizeze acele specii care au un consum redus de energie nervoasă.  

   Tot de funcţiile adaptative ale somnului ţine şi faptul că acesta potenţează memoria, graţie 

procesului de filtrare a amintirilor. În timpul somnului, creierul este asemeni unui ordinator care 

înmagazinează şi sortează informaţiile pe care le consideră utile, păstrându-şi în acelaşi timp nealterată 

receptivitatea pentru alte informaţii. Se pare că, de la un anumit prag, memoria se dovedeşte incapabilă 
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să mai înmagazineze informaţii fără a avea la dispoziţie un anume răgaz spre a intra în parametrii 

obişnuiţi de funcţionare. Acest răgaz este conferit de somn.  

   În cadrul funcţiilor de adaptare ale somnului trebuie inclusă şi enorma capacitate a acestuia de a 

optimiza atenţia şi, implicit, potenţialul de învăţare. Lipsa de somn afectează profund aceste realităţi. 

Cercetătorii J. Feinberg şi R. V. Carlson au observat- având ca obiect de cercetare loturi cuprinzătoare 

de indivizi - că odată cu înaintarea în vârstă se diminuează atât capacităţile intelectuale cât şi timpul 

petrecut în faza somnului paradoxal (somnul cu vise). Ei au observat, de asemenea, că vârstnicii 

afectaţi de deficiență mintală petrec mai puţin timp în cadrul somnului paradoxal. Copiii şi chiar adulţii 

care prezintă diverse tulburări intelectuale sau de limbaj înregistrează o creştere a perioadei de timp ce 

revine aceluiaşi somn paradoxal atunci când deficienţele semnalate se ameliorează. 

   Dacă funcţiile de adaptare s-au dovedit a fi atât de importante, cele de restaurare par a fi mai 

importante decât primele! Aceste funcţii vizează oboseala. Este cunoscut faptul că oboseala poate fi 

mentală sau fizică. 

    Oboseala fizică apare la sfârşitul unei zile de muncă de intensă solicitare a sistemului 

muscular. Ea poate fi dublată de o solicitare intelectuală sau afectivă mai mult sau mai puţin 

semnificativă. Acest tip de oboseală induce în organism un somn uşor şi plăcut, care se instalează 

rapid.  

   Oboseala mentală apare, la rândul ei, după un efort intelectual şi mai puţin agreabil sau după o 

solicitare emoţională şi se caracterizează prin tonus muscular crescut, iar uneori prin crampe şi dureri 

oculare.  Din punct de vedere psihic, acest tip de oboseală se caracterizează prin senzaţie de disconfort 

nervos, dificultăţi de concentrare, iritabilitate, pierderea parţială sau totală a sentimentului de 

sociabilitate  şi chiar tulburări de comportament. În această situaţie procesul de adormire decurge lent şi 

este anevoios, somnul ce urmează nefiind întru totul reconfortant, din cauza deteriorării sale sub raport 

cantitativ şi calitativ.  

   Dintre funcţiile psihologice, cea esenţială ţine de particularitatea somnului paradoxal de a 

fabrica vise. Viselor le datorăm posibilitatea menţinerii echilibrului funcţiilor naturale ale creierului, 

funcţia de purgaţie psihică, precum şi cea de triere a emoţiilor şi amintirilor.  

   Somnul este condiţionat, în principal, de fiziologia propriului organism şi de constelaţia 

psihologică căreia îi aparţinem. Dincolo de aceşti factori extrem de importanţi, somnul mai este 

condiţionat de propria cultură şi filozofie, de munca pe care o desfăşurăm, de relaţiile sociale, de 

bagajul nostru genetic, de gradul nostru de sănătate - de bolile care ne pândesc din umbră sau pe care 

le-am contractat deja - de vârstă, tradiţie, obiceiuri. 
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   În general vorbind, somnul este acelaşi pentru toţi oamenii consideraţi sănătoşi şi constă într-un 

ansamblu coordonat de câteva cicluri, care durează de fiecare dată între 90-120 de minute şi care sunt 

constituite din stadii/ faze imuabile: somn uşor, somn lent, somn paradoxal. Ciclurile menţionate se 

înlănţuie în 3-5 reprize. 

    Viaţa într-un mediu ostil duce la tulburări ale somnului, ajungându-se uneori în pragul 

insomniilor severe şi grave. De exemplu, când individul desfăşoară o activitate foarte intensă în stare 

de veghe, el poate adormi brusc. Într-o astfel de situaţie se constată existenţa unui somn lent, fără o 

aţipire prealabilă. Somnul paradoxal apare într- o astfel de situaţie mult mai repede. Durata viselor din 

timpul somnului paradoxal se măreşte considerabil, ca şi cum creierul s-ar strădui să-şi consolideze 

memoria şi să depoziteze cunoştinţele cele mai recente. În stadiul în care nouă ni se pare că se produce 

o deconectare a creierului, el desfăşoară o formidabilă activitate. În astfel de momente el ordonă 

asimilarea substanţelor nutritive, reglementează formarea oaselor, reface ţesuturile, repară şi 

îmbogăţeşte propriile celule.  

   În condiţii de echilibru psiho-somatic, adică de sănătate, somnul nu ridică nici un fel de 

probleme atunci când orologiul intern este ascultat şi respectat. Sub influenţa oboselii fizice, ne aşezăm 

în pat, adormim îndată şi dormim de cele mai multe ori neîntorşi până dimineaţă, când ne trezim 

refăcuţi şi apţi pentru o nouă zi de muncă. Când însă ignorăm normele vieţii raţionale, când oboseala 

care ne duce la pat este de ordin nervos, somnul întârzie, este superficial, trezirea se face de cele mai 

multe ori spontan, înainte de ora propusă şi intrăm într- o nouă zi deja obosiţi. În asemenea condiţii 

recuperarea se produce abia după noaptea următoare. Dacă suprasolicitarea nervoasă care a generat 

acest gen de oboseală continuă zile, săptămâni şi chiar luni în şir, organismul cedează în cele din urmă 

şi nevroza despesivă îşi poate face apariţia. 

   O altă situaţie în care somnul este perturbat, atât sub aspect cantitativ cât şi calitativ, este cea în 

care organismul se resimte din cauza unor boli sau a unor stări patologice.  

   Sunt câteva sfaturi pe care le putem urma pentru a avea un somn de calitate. În primul rând să 

mergem la culcare devreme şi să ne începem ziua înainte de răsăritul soarelui. Aerisirea camerei înainte 

de a adormi nu trebuie uitată. Patul trebuie să fie confortabil şi orientat corect (est- vest). Ţinuta cu care 

dormim să fie lejeră, iar perna să fie potrivită. Este bine să încercăm să avem ore fixe de somn şi să 

respectăm orarul somnului. Patru ore înainte de a merge la culcare este bine să nu mâncăm.  

   Concluzia este că somnul este cel care ne menţine în formă şi, de aceea, trebuie să avem grijă 

cât şi cum dormim! 
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PROIECT EDUCAȚIONAL „CHIMIA ALIMENTELOR PE CARE LE 

CONSUMĂM”- EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ 

 

Prof. dr. Țurcaș Crina, Colegiul Tehnic „Carol I” București 

Prof. Pamacai Liudmila, Colegiul Tehnic „Carol I” București 

 

Un vechi proverb chinezesc spunea că: „Boala are mai mulți tați, însă mama este mereu 

alimentația”, iar numai ”Cel care nu a cunoscut boala nu știe să prețuiască sănătatea”. Având la bază 

aceste cugetări, argumentul proiectului l-a constituit necesitatea identificării unor modalități de 

cunoaştere a organismului uman, a relaţiei acestuia cu natura, viaţa, cu societatea, sub o altă formă - 

integrând relaţionarea cunoştinţelor dobândite la diferite discipline şcolare cu viaţa practică, pentru a 

forma şi consolida cultura generală a tinerilor elevi. În plus, distribuind un chestionar elevilor noștri din 

clasele IX- XII, specializarea Tehnician protecția mediului, profilul tehnic am identificat o serie de 

probleme: 

♦ nu se face diferența între un produs alimentar proaspăt de unul alterat sau contrafăcut; 

♦ nu se cunosc toate mineralele, vitaminele conținute în organismul uman; 

♦ se cunoaște doar parțial rolul acestora; 

♦ nu se cunosc destul efectele nedorite care se produc în organism în lipsa lor.  

Acestor întrebări precum şi altora se poate răspunde parcurgând temele din proiect, astfel încât 

elevii îşi formează un comportament adecvat, responsabil, care le asigură o dezvoltare fizică, psihică 

morală şi socială corespunzătoare vieţii actuale şi viitoare. 

Teme propuse pentru a fi parcurse: 

1. Răspândirea şi rolul elementelor şi substanţelor chimice în organismul uman – luna octombrie; 

2. Ordinea elementelor reprezentative privind răspândirea lor în fructe şi legume și rolul lor în 

organismul uman – luna noiembrie; 
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3. Proprietăţile unor produse alimentare proaspete şi alterate, proprietăţile unor produse obţinute prin: 

infuzie, decocţie, macerare – luna decembrie; 

4. Analiza şi compararea produselor provenite de la producători diferiţi – luna ianuarie; 

5. Efectuarea unor experimente care conduc la – luna februarie: 

*identificarea unor proprietăţi comparative ale unor produse proaspete şi alterate; 

*recunoaşterea unor elemente nutritive din lapte, cartofi; 

*prepararea unor reţete date, utile în viaţa cotidiană; 

*utilizarea practică a diferitelor reţete pentru întreţinerea sănătăţii printr-o alimentaţie naturală şi 

echilibrată; 

*investigarea datelor corespunzătoare, la procurarea oricărui produs alimentar. 

6. Recoltarea, păstrarea şi utilizarea legumelor, fructelor şi a unor plante medicinale. Locurile de 

răspândire a fructelor de pădure şi a plantelor medicinale – luna martie; 

7. Analizarea şi compararea etichetelor provenite de la acelaşi produs şi producători diferiţi, sau de la 

produse diferite – luna aprilie; 

8. Examene organoleptice ale cărnii, produselor de carne, lapte, produse lactate, paste făinoase în 

vederea dezvoltării deprinderilor de recunoaştere a produselor de calitate – luna mai; 

9. Compoziţii standard ale unor produse alimentare în vederea cunoaşterii compoziţiei acestora; 

Produse alterate văzute de elevi în magazine ( referire la aspect, mod de prezentare, stocare,etc) – luna 

iunie. 

Competențele specifice urmărite prin parcurgerea acestui proiect sunt: 

1. Cunoaşterea terminologiei specifice referitoare la: 

*element chimic, simbol chimic, substanţă chimică, materie vie, principii active vegetale, 

nutrienţi, nutriţie, vitamine, raţie alimentară, denumiri de plante medicinale; 

*răspândirea şi starea naturală a elementelor chimice şi a substanţelor în lumea vegetală şi   

animală; 

*rolul elementelor chimice şi al substanţelor pentru organismul uman. 

2. Clasificarea elementelor chimice după compoziţia cantitativă în organismul uman 

3. Clasificarea substanţelor existente în organismul uman:minerale şi organice; 

4. Interpretarea noţiunilor din tabelele de date, prin comparaţii şi evidenţierea notelor definitorii,  a 

proprietăţilor comune şi a diferenţelor existente în compoziţia unor legume, fructe, plante medicinale, 

produse alimentare proaspete sau alterate.  

5. Redarea în limbaj propriu, în cadrul grupului, a anumitor informaţii aflate în mass-media sau 

formulate din observaţii individuale; 
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6. Descrierea în limbaj propriu a modului de lucru reprezentat de imagini iconografice proiectate, a 

unor scheme experimentale sau imagini de plante, fructe, legume.  

 7. Executarea experimentelor pe baza unor instrucţiuni verbale, scrise sau proiecţii statice, referitoare 

la anumite teme; 

8. Propunerea şi realizarea de experimente pe diferite teme, selectând materiale şi ustensile adecvate; 

9. Înregistrarea şi valorificarea observaţiilor şi rezultatelor experimentale prin construirea de grafice  

tabele, diagrame în structuri logice; 

10. Formularea de ipoteze verificabile experimental. 

11. Demonstrarea imaginaţiei şi curiozităţii ştinţifice în utilizarea legumelor, fructelor şi a unor plante 

medicinale, 

12. Exprimarea grijei şi atenţiei faţă de sănătatea proprie, faţă de mediul de viaţă, faţă de natură în 

general; 

13. Dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de lumea plantelor şi animalelor; 

14. Discriminarea produselor proaspete şi de calitate, de cele cu termene de valabilitate expirate sau 

alterate; 

15. Cunoaşterea drepturilor consumatorilor şi a instituţiilor care se ocupă de protecţia consumatorului; 

16. Deprinderea utilizării tuturor informaţiilor în vederea cumpărării unui produs interpretând corect 

informaţiile cuprinse pe etichetele produselor; 

17. Cunoaşterea corectă şi completă a problemelor esenţiale, în legătură cu caracteristicile produselor şi 

serviciilor; 

Colaborând între ei și cu profesorii lor, elevii dobândesc în timpul parcurgerii etapelor proiectului:  

♦ capacitatea de a lucra în echipă; 

♦ dispoziţia de ameliorare a propriei performanţe; 

♦ respect faţă de argumentaţia ştiinţifică; 

♦ încredere în adevărurile ştiinţifice şi în aprecierea critică a limitelor acestora; 

♦ interes şi curiozitate; 

♦ grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediu; 

♦ respect pentru adevăr şi rigurozitate; 

♦ iniţiativă personală; 

♦ dorinţă de informare; 

♦ spirit critic şi autocritic; 

♦ capacitatea de a centraliza datele și abilitatea de a lucra cu calculatorul. 
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Elevii s-au constituit în echipe de câte trei și au executat sarcinile de lucru pe parcursul fiecărei 

luni. Cele mai agreate momente au fost cele din timpul studierii şi comparării etichetelor provenite de 

la acelaşi produs şi producători diferiţi sau de la produse diferite și determinarea efectelor nocive ale 

aditivilor alimentari asupra sănătății consumatorilor.  

Un exemplu în acest sens îl constituie analizarea celor mai consumate produse de către elevi, 

mai ales în pauze: 

► Băuturile carbogazoase și Coca-Cola conțin (fig.1 și fig.2): 

▪ Apă, 

▪ Zahăr/Aspartam  

▪ Suc de portocale  

▪ Acid citric – acidifiant (E 330) 

▪ Arome naturale şi identic naturale  

▪ Benzoat de sodiu – conservant (E211)  

▪ Sorbat de potasiu – conservant (E202)  

▪ Acid citric – antioxidant (E330) și acid fosforic – acidifiant (E338)  

▪ Acid ascorbic (E300)  

▪ E 452 – stabilizator Caramel - colorant 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig.1 și 2 

Efecte produse de E-uri asupra sănătății: 

E211 (benzoatul de sodiu) este folosit ca antiseptic, conservant alimentar şi pentru a masca 

gustul unor alimente de calitate slabă;  se cunoaşte că provoacă urticarie şi agravează astmul. Asociaţia 

consumatorilor din Piaţa Comună Europeană, împreună cu Institutul de Oncologie din Germania, îl 

consideră cancerigen, însă în România este permis; interzis în SUA. 

E330 (acid citric) – produce afecţiuni ale cavităţii bucale (afte) şi are acţiune cancerigenă. 

E338 (acid fosforic)-produce tulburări digestive. 
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E 951 (aspartam) este un îndulcitor artificial des folosit şi poate fi sursa a peste 70 de tipuri de 

boli; cancerigen. Întâlnit în guma de mestecat, în produsele zaharoase, în băuturile răcoritoare este 

interzis în SUA. Pe termen lung, consumul în exces de aspartam expune la gripă, boli de plămâni, 

infecţii urinare şi intestinale.  cefalee, insomnie, tulburări de vedere, auz şi memorie, oboseală, 

palpitaţii şi predispune la îngrăşare.  

Cafeina – un alcaloid care în cantităţi mari provoacă palpitaţii, creşterea presiunii sangvine, 

vomă, convulsii, diaree, micţiuni frecvente, insomnie, crampe stomacale, tremurături ale mâinilor, 

spasme musculare, scăderea calcemiei. 

Cele mai utile concluzii: 

“Este mai uşor să prevenim decât să tratăm”  

Etichetele alimentelor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:  

- Denumirea sub care este vândut alimentul; 

- Lista cuprinzând ingredientele;  

- Cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente;  

- Cantitatea netă pentru alimentele preambalate;  

- Durata durabilităţii minimale;  

- Condiţiile de păstrare şi utilizare;  

-Denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului, ambalatorului sau 

distribuitorului.  

Ai grijă de sănătatea ta! Informează-te!  

Bibliografie: 
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REALIZAREA EDUCAŢIEI SANITARE PRIN PROIECTUL 

„MINTE SÃNÃTOASÃ ÎN CORP SÃNÃTOS” 

 

Prof. înv. primar Varvari Floarea 

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Bistriţa, județul Bistrița Năsăud 

 

Am considerat necesară abordarea educaţiei sanitare într-o viziune unitară în cadrul unui proiect 

care să se desfăsoare pe perioada a doi ani şcolari, din următoarele considerente: 

-cuprinderea în finalităţile învăţământului primar a obiectivului ce vizează dezvoltarea armonioasă a 

persoanei prin educaţie fizică şi igienico-sanitară; 

-necesitatea unei bune informări a elevilor de vârstă şcolară mică privind propria sănătate; 

-insuficienta atenţie acordată educaţiei sanitare în familie. 

Ca argumente ale acestui program mi-am propus cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de prevenire 

a îmbolnăvirilor şi stabilirea unor măsuri de înlăturare a unor boli uşoare. Prin acest proiect urmăresc 

să-i conştientizez pe elevi de necesitatea apărării sănătăţii cu mijloacele ce le stau la îndemână: 

curăţenie, călirea  organismului, evitarea factorilor nocivi precum şi practicarea sportului. 

Activitatea se desfăşoară lunar, în cadrul activităţilor extrecurriculare, pe baza unui material 

suport prezentat de medic, asistentă medicală sau de către cadrul didactic, material ce este însoţit de 

distribuirea unor pliante, proiectare de diapozitive, vizite la cabinetele şcolare (stomatologic şi de 

medicină generală), sau organizarea unor concursuri. După fiecare activitate, timp de două săptămâni 

elevii caută materiale potrivite pentru tema discutată, materiale pe care le adunăm şi cu care alcătuim 

un pliant. La dispoziţia elevilor punem materiale de la Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică. 

Periodic se desfășoară concursuri la care sunt invitaţi părinţii şi elevii altor clase. Câştigătorii 

primesc truse personale pentru îngrijirea dinţilor, a mâinilor sau a părului. 

În timpul celor doi ani cât se va derula acest proiect, urmărim să-i obişnuim pe elevi să se 

informeze atât prin mijloace proprii, cât şi cu ajutorul medicului, părinţilor sau al cadrelor didactice, 

despre măsurile de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor. Elevii trebuie să înţeleagă că un om bine 

informat este mai puternic. 

Proiectul a început cu elevii de clasa a III a şi se va extinde până la sfârşitul clasei a IV a. 

Activităţile sunt organizate sub îndrumarea medicului şcolar, a asistentei şi a medicului stomatolog. 
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Lansarea programului am făcut-o prin organizarea unei „Săptămâni a sănătăţii“, timp în care am 

prezentat activităţile ce urmau să se desfăşoare. Tot în acest timp am amenajat  în clasă un colţ cu tema 

„Sănătatea noastră”, unde am expus desenele realizate în cadrul temei „Cum îmi păstrez sănătatea”. 

Obiectivele specifice proiectului sunt: 

-să manifeste interes pentru cunoaşterea normelor de păstrare a sănătăţii; 

-să prevină accidentele la şcoală, pe stradă sau la joacă; 

-să cunoască norme elementare de prevenire a bolilor contagioase; 

-să acorde atenţie mişcării fizice şi sportului; 

-să cunoască şi să respecte rolul igienei locuinţei, clasei şi a obiectelor personale, în prevenirea 

îmbolnăvirilor; 

-să se bucure de factorii de călire ai organismului (apa, soarele, mişcarea); 

-să-şi organizeze regimul de muncă şi studiu individual pentru a avea cât mai mult timp la dispoziţie; 

-să cunoască normele de îngrijire a dinţilor; 

-să cunoască nocivitatea drogurilor pentru sănătate; 

-să fie informaţi în legătură cu ceea ce înseamnă SIDA; 

-să manifeste interes pentru cunoaştere în domeniul sănătăţii. 

Implementarea se va realiza prin 15 teme sugestive pentru elevii de vârstă şcolară mică. După 

derularea a cinci activităţi am constatat că elevii sunt încântaţi să participe la acest gen de lecţii, chiar 

dacă finalizarea lor presupune căutarea unor materiale sau realizarea unor pliante. 

Dintre activităţile abordate amintesc: “Să prevenim accidentele de la şcoală şi de acasă”, 

“Învăţăm să avem o viaţă echilibrată”, “Corp sănătos cu minte sănătoasă”, “Soarele şi microbii”, 

“Mediul înconjurător şi sănătatea noastră”, “Să prevenim accidentele de circulaţie”, “Organizarea 

regimului de muncă şi de odihnă al elevului” ş.a. 

Prin antrenarea părinţilor la activităţile proiectului urmăresc să-i conştientizez de faptul că într-o 

lume cu tot mai puţin timp liber pentru adulţi, sănătatea copiilor noştri depinde de noi şi reprezintă 

liniştea noastră de fiecare zi. Este mai puţin stresant să clădim câte puţin la temelia sănătăţii în fiecare 

zi, decât să reparăm ceva stricat. 
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ROLUL APEI ÎN VIAŢA NOASTRĂ 

 

Prof. Vasilescu Roxana Violeta  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, județul Constanţa 

 

Motto:” Uităm că cercul apei şi al vieţii este acelaşi.” (Jacques-Yves Cousteau) 

Apa, din punct de vedere chimic, are o structură simplă, fiind formată din doi atomi de hidrogen 

şi un atom de oxigen. Cu toate că molecula de apă (H2O) este atât de banală, acolo unde ea lipseşte, 

viaţa nu poate exista. 

Deşi nu furnizează organismului nici energie, nici vitamine, apa este un element vital în nutriţia 

organismului, este indispensabilă în toate etapele nutriţiei: 

 joacă un rol important în digestie, în formarea secreţiei salivare, mestecarea şi înghiţirea hranei. 

 este masiv reprezentată în sucurile digestive care asigură descompunerea alimentelor în părţile 

lor componente. 

 ajută la eliminarea resturilor nedigerate din tubul intestinal prin scaun. 

 este mediul în care au loc reacţiile biochimice din organism. 

  transportă substanţele nutritive în tot organismul şi elimină reziduurile chimice prin intermediul 

urinei. 

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”. 

Compoziţia corpului nostru arată că apa ocupă un loc important în organismul nostru. Importanţa 

apei este reflectată şi în conţinutul de apă al diferitelor organe şi ţesuturi. Astfel, în unele organe cu 

activitate intense 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 dintr-un 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). 

Ce roluri joacă apa în corpul nostru?  
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- Mediu de reacţie, de transport şi solubilizare. Apa este mediul în care au loc reacţiile biochimice 

din organism. Uneori apa poate să ia parte la reacţiile chimice propriu-zise şi să sufere la rândul ei 

modificări. Se ştie că sângele care circulă printr-o reţea complexă de canale - arterele, venele şi 

capilarele - este constituit în principal din apă. Ca o componentă majoră a sângelui, apa transportă 

substanţele nutritive şi hormonii în tot organismul şi elimină reziduurile chimice prin intermediul 

urinei. Toate acestea sunt posibile datorită faptului că apa este solvent.  

-Termoreglare. În cazul depunerii unui efort fizic susţinut începem să transpirăm. Apa, sub forma 

transpiraţiei care se evaporă, ajută corpul să se răcească şi astfel să-şi menţină temperatura normală. 

Tot apa este aceea care contribuie decisiv la uniformizarea temperaturii în interiorul corpului.  

- Lubrifiant şi emollient. Umezirea ochilor este realizată de secreţia lacrimală, a cărei component 

principală este apa. Fără această peliculă cu proprietăţi extraordinare, ochii s-ar usca, s-ar inflama, ar fi 

extrem de dureroşi şi pleoapele ar fi nefuncţionale. 

- Spălarea şi călirea organismului. Apa este indispensabilă pentru igiena tegumentelor noastre şi 

folosită ca agent extern, constituie unul dintre cei mai plăcuţi şi mai energici agenţi de călire. 

Bilanţul apei, la nivelul organismului omului, este spectaculos. Apa este introdusă în organism 

sub formă de băuturi împreună cu alte alimente . 

Într-adevăr, în afară de apa pe care o bem, o cantitate de apă se formează în organism prin 

oxidare diferitelor alimente. Multă lume consideră că dacă mănâncă o pâine, o friptură, o prăjitură sau 

o legumă nu introduc în organism nici o picătură de apă. Acest lucru este greşit. S-a constatat că prin 

completa oxidare a 100 grame de grăsime se formează 107 grame de apă, din 100 grame de amidon se 

formează 55 de grame de apă, din 100 grame de albumină se formează 41 grame de apă. Dintr-un alt 

punct de vedere alimentele conţin o însemnată cantitate de apă împreună cu alte substanţe hrănitoare. 

De regulă fructele şi vegetalele conţin peste 90 % apă, iar alimentele pe care le numim uscate (pâinea, 

carnea) conţin între 60 şi 85 % apă.  

Orice aliment pe care l-am considera conţine o cantitate apreciabilă de apă, în afara cantităţii de 

apă care se formează prin oxidarea alimentului respectiv. Apa luată din stomac şi din intestine este 

transportată de sânge în tot organismul şi este reţinută de ţesuturi. Rezerva de apă a organismului o 

constituie în special muşchii şi pielea, datorită volumului lor. Pe lângă acestea 2 şi celelalte organe şi 

părţi ale corpului omenesc au în compoziţia lor o cantitate însemnată de apă (ficatul, creierul, plasma 

sanguină, celulele, plâmânii). În mod normal organismul uman are nevoie zilnic de 2 litri şi jumătate de 

apă, dar uneori această nevoie poate să seridice până la zeci de litri de apă. Întrebarea este de ce e 

nevoie să “schimbăm apa”? Este limpede că dacă eliminăm apa trebuie să o şi punem înapoi. Apa se 

elimină din organism în primul rând prin rinichi (1 litru şi jumate pe zi). De fapt pierderea aceasta 
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variază între 0,6–2 litri pe zi. În unele cazuri se pot atinge valori foarte mari. Astfel, în boli cum ar fi 

diabetul pot fi eliminate cantităţi uriaşe de urină (8 – 10 litri pe zi). Rinichii au un rol foarte important: 

ei extrag din sânge toate substanţele nefolositoare sau dăunătoare organismului, pe care acesta le-a 

adunat din ţesuturi şi organe. Pentru a arunca afară aceste substanţe este neapărat nevoie de apă, în care 

aceste substanţe sunt dizolvate. Restul apei se elimină prin plămâni, sub formă de vapori (~400 cm2 ), 

prin intestine (100 – 200 cm2) şi prin piele (500 cm2). 

O mare parte din apă se pierde prin plămâni. Această pierdere a apei este mărită prin gâfâire. În 

respiraţia accelerată la om, în timpul muncii sau a altor eforturi fizice, cantitatea de apă care se elimina 

prin plămâni creşte. Oamenii care muncesc în condiţii de temperatură ridicate pot pierde până la 6-10 

litri de apa. Necesarul zilnic de apă este egal cu pierderile totale. 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 apa (cca 80%). De asemenea, în 

timpul arderilor din organism, se produc încă 300-500 de ml de apă ca produs secundar al 

metabolismului. Aceasta apă este numită apa metabolică. 

Unele cercetari 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. 

Există mai multe situaţii care pot duce la creşterea necesarului de apă: starea de febră, munca 

fizică intensă sau orice factor care determină intensificarea transpiraţiei. Mediul înconjurător 

influenţează şi el necesarul de apă. Cantitatea de apă pierdută prin respiraţie este mai mare, într-o 

atmosferă foarte uscată, indiferent dacă este vorba de temperaturi înalte (în deşert) sau de temperaturi 

scăzute (în zilele geroase de iarnă). 

Când alimentaţia este bogată în proteine, când include cantităţi excesive de vitamine sau 

minerale din tablete cu suplimente, vor rezulta mai multe deşeuri. Pentru a ajuta rinichii să poată 

elimina în condiţii optime reziduurile suplimentare, este indicat ca aportul de apă să fie suplimentat şi 

el. 

  În condiţii de boală, pierderile de lichide prin vărsături sau diaree afectează şi ele, uneori în mod 

alarmant, necesarul de apă al organismului. Aceste pierderi pot fi foarte mari, iar atunci trebuie 

înlocuite urgent. Un consum insuficient de apă determină depunerea grăsimilor, scăderea randamentului 

digestiei şi al funcţionării tuturor organelor, slăbirea tonusului muscular, creşterea sensibilităţii 

articulaţiilor datorită toxinelor acumulate în corp. Problema este că nici măcar jumătate din cantitatea de 

apă recomandată nu este consumată direct sub forma apei potabile. Asta se întâmplă din cauză că 

uneori gustul apei este neplăcut sau poate conţine impurităţi. Deci, pentru echilibrarea noastră, pentru o 

stare de sănătate optimă, contează nu numai cantitatea de apă ci şi calitatea apei. Confom datelor  
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Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii apa conţine 13.000 elemente cu potenţial toxic, 80% dintre boli 

transmiţându-se prin apă. La nivel global boala diareică se pare că este a 2-a cauza de deces, după 

bolile cardiovasculare, unele studii relevând că incidenţa bolii diareice este puternic subestimată. 

Impurităţile din apă favorizează apariţia a numeroase boli: 

- Metalele grele (plumbul, mercurul, cadmiul, zincul, nichelul, cromul) provoacă apariţia 

aterosclerozei, hipertensiunii arteriale, pierderea acuităţii vizuale, inflamarea măduvei osoase. 

- Elementele radioactive (uraniu, plutoniu, stronţiu, cesiu) pot determina apariţia cancerelor, a 

modificărilor genetice, a malformaţiilor congenitale la copii, fragilitatea oaselor sau slăbirea sistemului 

imunitar.  

- Azotul şi fosforul slăbesc sistemul imunitar şi prin substanţele complexe în care intră (adică nitraţi, 

nitriţi, erbicide şi pesticide) conduc la cancere, ciroze, boli de rinichi. 

- Clorul, florul, bromul,  produc nefrite, hepatite, toxicoze în timpul sarcinii, malformaţii congenitale, 

slăbirea sistemului imunitar, cancere. 

- Bacteriile pot produce diaree, dizenterie, diverse infecţii intestinale şi hepatice, febra tifoidă, 

poliomelita, cistite. 

- Virusurile din apă (peste 100) care pot rezista de la câteva zile până la 2 ani, pot produce boli 

diareice, hepatite, poliomielită, infecţii intestinale. 

- Paraziţii (lamblia, giardia, fasciola, helminţii, oxiurii sau ascarizii) constituie o grupă de 

microrganisme extrem de periculoase, iar bolile provocate de ei au crescut în ultimii 20 de ani aproape 

exploziv, înregistrându-se numeroase epidemii pe plan mondial. 

Iată de ce problema calităţii apei trebuie să devină o prioritate pentru viaţa noastră cotidiană, 

ajutându-ne să ne menţinem sănătatea, să suferim mai puţin şi să cheltuim mai puţin pentru recuperarea 

acesteia (cu medicamente sau tratamente). Aerul pe care îl respirăm este poluat, alimentele pe care le 

consumăm conţin coloranţi, conservanţi, pesticide, hormoni,  pe haine rămân urme de detergenţi – toate 

acestea ne expun la agenţi toxici. Este practic imposibil să menţinem puritatea aerului pe care îl 

respirăm, a lucrurilor pe care le atingem şi a alimentelor pe care le ingerăm. Acestea fac ca puritatea 

apei pe care o bem, să fie şi mai importantă. 

Există o idee eronată potrivit căreia apa minerală ar fi importantă pentru sănătatea noastră şi 

deoarece apa filtrată conţine foarte puţine minerale, sau chiar deloc, nu este potrivită pentru organismul 

nostru. Oamenii de ştiinţă au demonstrat că această afirmaţie nu este adevărată, deoarece toate 

mineralele din apa minerală sunt în formă anorganică, fără viaţă. În timp ce acestea pot fi absorbite în 
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circulaţia corpului, ele nu pot fi folosite în procese fiziologice cum ar fi de exemplu formarea celulelor. 

Potrivit Jurnalului Medical American, necesarul de minerale este asigurat în mare măsură de alimente, 

nu de apă. Numai după ce au trecut prin rădăcinile plantelor, aceste minerale anorganice devin organice 

(prin fotosinteza) şi astfel pot fi asimilate în ţesuturi ca mineraleorganice. Apa pură, are un avantaj 

foarte mare: este capabilă să îndepărteze substanţele anorganice depozitate în ţesuturile din corpul 

nostru ducând astfel la îmbunătăţirea stării noastre de sănătate. Mineralele organice nu sunt îndepărtate 

de apă, ele rămân în corpul nostru facilitând procesele fiziologice din organismul nostru. 

Să nu uităm însă că rămâne totuși un adevăr acela că sănătatea celor mai mulţi dintre noi este 

mult mai primejduită de faptul că nu bem suficientă apă decât de substanţele nocive cu care aceasta ar 

putea fi contaminată. Apa de la robinet este de sute de ori mai ieftină decât cea îmbuteliată și, în plus, 

se află la dispoziţia noastră aproape oricând. Tot ce ne rămâne de făcut este să avem grijă să bem cât 

mai multă – măcar 5-6 pahare pe zi. 

Așadar, cu prima ocazie când veţi fi întrebat: „Doriţi să beţi ceva?”, veţi putea răspunde: „Da, 

un pahar cu apă ar fi minunat. De fapt, este perfect”. 
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Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona, județul Botoşani 

Prof. Vărvăruc Romica 

 Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoşani, județul Botoșani 

 

Alimentaţia, ca factor important al creşterii, dezvoltării şi menţinerii stării de sănătate a copiilor, 

a devenit astăzi o ştiinţă, cunoscându-se cu exactitate cu ce şi cum trebuie să se hrănească aceştia, în 

funcţie de vârstă şi de natura activităţilor zilnice. 

Alimentaţia sănătoasă are un rol important în viaţa noastră şi ne poate asigura succesul, 

însa poate contribui şi la eşecul nostru, înainte de a apuca să ne dăm seama. 

Omul consideră hrana ca fiind de o importanţă vitală. De-a lungul vieţii, alimentaţia este 

elementul de bază care menţine viaţa şi oferă celulelor energia necesară, pentru ca organele şi ţesuturile 

să poată întreprinde acţiuni coordonate. Viaţa copilului este asemenea unui mic copac, care are nevoie 

constantă de apă, de îngrăşământ şi, obişnuindu-l să crească puternic. La fel se întâmplă şi cu 

importanţa alimentaţiei pentru viaţa copilului. 

Familia, şcoala şi biserica reprezintă ”sanctuare” în care copilul creşte, se dezvoltă, se 

instruieşte şi se educă pentru a se forma ca om şi a reuşi pe deplin în plin. Din timpuri vechi, educaţia 

copiilor era considerată indispensabilă omului, la fel ca aerul, hrana şi apa.  

Încă de la apariţia primelor forme de instruire şcolară, elevii au primit, concomitent cu 

cunoştinţele şi noţiuni de educaţie, ce-i drept, cu caracter preponderent religios, şcoala i-a învăţat 

dintotdeauna pe copii cum să se poarte în societate şi în natură, cum să se raporteze la ceilalţi semeni, 

dar şi la darurile pe care divinitatea i le-a făcut omului. Or, cel mai preţios dintre aceste daruri este 

viaţa însăşi. De aceea, şcoala i-a învăţat – şi trebuie să-i înveţe – pe elevi cum să trăiască frumos şi 

sănătos. 

Dictonul „mens sana in corpore sano” sintetizează o adevărată filozofie a educaţiei pentru 

sănătate fizică, morală şi spirituală. Cu această educaţie au fost şi rămân deopotrivă datoare familia şi 

şcoala. 

Majoritatea părinţilor nu sunt indiferenţi faţă de modul de alimentaţie al copiilor lor, lucru 

firesc, aşa cum alimentaţia echilibrată condiţionează creşterea şi dezvoltarea fizică, capacitatea înaltă 

de muncă, mărirea rezistenţei organismului la factorii mediului înconjurător. 
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Nerespectarea sistematică a principiilor alimentaţiei raţionale duce la dezechilibrul proceselor 

fiziologice, la slăbirea organismului şi la apariţia diferitelor maladii.  

Alimentaţia trebuie să conţină toate substanţele nutritive necesare, care ar compensa pierderile 

organismului în urma activităţii vitale. Pentru organismul tânăr este necesar un raport optimal de 

proteine, lipide şi glucide, o cantitate suficientă de vitamine, microelemente. 

Pentru menţinerea sănătăţii elevului şi pentru creşterea capacităţii sale de muncă fizică şi 

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. 

Societatea modernă oferă o serie de facilităţi care ne fac viaţa mai bună dar, în acelaşi timp, 

stilul modern de viaţă se asociază cu unele deprinderi cu efecte nefavorabile asupra stării de sănătate, 

deprinderi dintre care menţionăm: excesul alimentar şi consumul unor alimente nesănătoase, viaţa 

sedentară, fumatul, consumul de băuturi alcoolice.  

Proteinele sunt „materialul" de bază pentru creşterea organismului, o sursă de energie. Ele 

determină în mare măsură metabolismul, stimulează imunitatea organismului. Proteinele conţin 

aminoacizi indispensabili, care participă la toate procesele metabolice din organism, la buna 

funcţionare a sistemului nervos central şi a organelor interne (cordul, ficatul, glandele endocrine etc.). 

Zilnic elevii trebuie să primească nu mai puţin de 80 grame de proteine. Sursele de proteine 

sunt: carnea, peştele, ouăle, caşcavalul, pâinea, fasolea, soia etc. Sunt necesare atât proteinele de 

origine animală, cât şi cele de origine vegetală. Din cauza lipsei îndelungate a proteinelor din 

alimentaţia elevilor încetineşte creşterea lor, dezvoltarea fizică, scade capacitatea de muncă 

intelectuală, imunitatea, se dereglează funcţionarea sistemului nervos şi a organelor interne. O sursă 

importantă de proteine o constituie produsele lactate, care la rândul lor contribuie la asimilarea 

proteinelor de origine vegetală. Totodată, consumul excesiv de proteine poate deregla funcţiile 

sistemului nervos. Necesitatea în proteine depinde de mulţi factori: vârstă, tipul de activitate, condiţiile 

climaterice etc. Organismul tânăr are nevoie de o cantitate mai mare de proteine. 

Lipidele constituie nişte compuşi organici, care intră în componenţa ţesuturilor organismului, 

participă activ la procesele metabolice, sunt surse de energie, măresc rezistenţa organismului. Surse de 

lipide sunt atât produsele alimentare de origine animală, cât şi cele de origine vegetală. în raţia 

alimentară a elevilor trebuie inclus untul, uleiul vegetal etc. Părinţii trebuie să ştie că consumul excesiv 

de produse bogate în lipide poate duce la obezitate, mai ales la copiii care duc un mod de viaţă 

sedentar, nu fac gimnastică sau lucru fizic, nu practică sportul. 
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Glucidele sunt indispensabile pentru organism. Ele joacă un rol important în metabolism, 

eliberând energie. Produsele alimentare de origine vegetală sunt bogate în glucide (zahărul, pâinea, 

crupele, fructele şi legumele etc.). 

În cazul folosirii excesive a acestor produse se dereglează funcţiile sistemului nervos şi ale 

organelor interne, scade rezistenţa organismului la infecţii. Excesul de glucide duce la transformarea 

lor în lipide, care la rândul lor se depun în ţesuturile organismului. 

Pentru o creştere şi dezvoltare armonioasă este necesar un raport optimal de substanţe nutritive: 

proteine, lipide şi glucide în proporţie de 1:1:4. 

De asemenea, un rol important în metabolism îl au microelementele: iodul, magneziul, cobaltul, 

fluorul, fosforul, natriul, fierul, calciul, seleniul, zincul, cuprul etc. Acestea intră în componenţa 

celulelor şi ţesuturilor organismului, participă la diferite reacţii chimic biochimice etc., de aceea raţia 

alimentară trebuie să fie variată şi în cantităţi suficiente pentru a îndestula organismul.  

Raţia alimentară trebuie să conţină cantităţi optimale şi de vitamine (vitamina A, vitamine din 

grupul B, vitaminele PP, C, D, К etc.), care influenţează funcţionarea sistemului digestiv etc. 

Cantitatea suficientă de vitamine în organism contribuie la reacţionarea adecvată şi adaptarea la 

schimbările din mediul înconjurător. Ele condiţionează dezvoltarea armonioasă a organismului tânăr, 

funcţionarea normală a sistemului nervos, a organelor senzitive, măresc rezistenţa organismului la 

infecţii, participă activ la metabolismul proteic, lipidic, glucidic şi hidrosalin. 

Regimul hidric nu trebuie exclus din raţia alimentară. În rezultatul activităţii vitale organismul 

pierde mult lichid, care trebuie recuperat, deshidratarea fiind foarte periculoasă. Cantitatea de lichid din 

organism se restabileşte prin consum de ape minerale, sucuri naturale etc. Băuturile de tipul "Coca-

cola" sunt dăunătoare, mai ales pentru copii, deoarece ele conţin substanţe chimice, care excită 

mucoasa tractului digestiv.  

Modul de alimentare trebuie să corespundă cerinţelor igienice şi etice: înainte de masă se vor 

spăla mâinile cu săpun; nu se va folosi hrana prea rece sau fierbinte, pentru a evita excitarea 

mucoaselor esofagului şi stomacului, nu se va mânca mai mult decât este necesar pentru organism; în 

timpul luării mesei nu se vorbeşte, nu se citesc cărţi, ziare, deoarece se dereglează faza de ingerare, se 

produce mai puţină salivă şi suc gastric, necesare pentru digestie; nu este estetic să mănânci cu zgomot, 

repede, lacom, să pui bucăţi mari de hrană în gură etc.; nu trebuie să te întinzi peste masă pentru a lua 

ceva, roagă-1 pe cel ce stă alături să-ţi dea farfuria, pâinea etc. După masă se va clăti cavitatea bucală 

cu apă caldă sau se vor curăţi dinţii pentru a înlătura particulele de hrană rămase. 

Într-o societate modernă excesul alimentar este favorizat şi se deprinde prin preocuparea 

excesivă pentru alimentaţie (pregătire, discuţii, mediatizare, multitudinea de oferte stradale) şi prin 
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locul central pe care-l ocupă mâncarea cu ocazia unor evenimente sociale (reuniuni, aniversări). 

Deseori se afirmă despre anumite persoane că “trăiesc pentru a mânca”. 

Pe de altă parte, alimentaţia care se consumă de societatea modernă este nesănătoasă: consum 

redus de legume şi fructe, aport redus de fibre, dezechilibru între principalele grupe alimentare, cu 

preponderenţa hidraţilor de carbon în defavoarea proteinelor, consum excesiv de băuturi dulci, gustări 

servite în oraş la fast-food, renunţarea la masa de dimineaţa, masa de seară prea abundentă şi 

consumată târziu. 

Elevii în mod special sunt cei care trebuie să acorde o atenţie deosebită alimentaţiei, pentru că ei 

sunt care află în fiecare o mulţime de informaţii noi, iar creierul lor trebuie să se concentreze intens 

pentru a rezolva probleme tot mai dificile la matematică, fizică sau chimie, pentru a reține toate 

evenimentele de interes din istoria poporului român, dar şi pentru a localiza pe hartă orice regiune, 

despre care trebuie să vorbească liber şi corect din punct de vedere gramatical. 

Da, prin toate aceste lucruri trece zilnic un elev. Aţi uitat? Cândva şi voi aţi fost aşa! Şi da, 

performanţa şcolară a copiilor este influenţată de alimentaţie, dar şi de activitatea zilnică. 

Suplimenţii nutritivi ar trebui să fie rezonabili şi ştiinţifici. Când cineva se îmbolnăveşte, 

primeşte tratament; cănd cineva este sănătos, se fereşte de boală. De aceea, prevenirea bolii este 

problemă principală în menţinerea sanatăţii. Alimentaţia sănătoasă şi echilibrată, precum şi un stil de 

viaţă îmbunătăţit poate adapta şi spori imunitatea corpului. ,,Preţuieşte viaţa prin păstrarea sănătăţii. 

"Un regim activ de îngrijire a sănătăţii, bazat pe prevenirea bolii, îşi ia sănătatea din alimentaţie, 

sporind astfel calitatea vieţii. Subnutriţia, mâncatul în exces şi alimentaţia neechilibrată reprezintă 

manifestările majore de malnutriţie, care afectează direct sănătatea. Trebuie să mâncăm adecvat pentru 

a trăi o viaţă sănătoasă. Starea de sănătate cere o cultivare continuă pe tot parcursul vieţii. 

Suplimentarea nutritivă provine în principal din surse externe, şi anume, alimentaţia. Oricum există mai 

multe feluri de a mânca: 

1. A mânca pentru a supraveţui; 

2. Satisfacerea poftei; 

3. Echilibrarea alimentaţiei, şi anume, consumul cu măsură a ceva ce place şi a mânca în mod 

conştient ceva ce nu place. 

Punctele-cheie în obiceiurile alimentare le reprezintă moderaţia, legumele, a nu consuma 

alimente prea gătite, a mânca încet, a mânca uşor, prospeţime, varietatea, rece (la temperatura camerei), 

disociat, îmbunataţire, şi abstinenţa. Doar atunci putem avea un organism sănătos şi putem trăi viaţa în 

adevaratul ei sens. 
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Leonardo da Vinci a avut intuiţia că omul va fi capabil să zboare şi chiar a zburat. Jules Vernes 

şi-a imaginat că vom putea călători pe sub apă şi exact aşa s-a întamplat. Dar nici unul din ei nu a 

prevăzut că, după anul două mii, problema cea mai mare cu care se confruntă o parte însemnată a 

omenirii va fi mâncarea: cantităţi enorme de alimente care stau la dispoziţie şi faptul că nu ne putem 

tempera pofta. Din acest motiv suntem indispuşi, fără succes şi chiar bolnavi.  

Gusturile alimentare se formează încă din copilărie şi persistă, deci este foarte important să se 

formeze încă de la vârste fragede obiceiuri alimentare sănătoase. De pildă, preferinţa pentru consumul 

abundent de sare (aceasta având un rol important în apariţia hipertensiunii arteriale) se formează în 

prima parte a copilăriei. 

Tot foarte devreme se formează şi preferinţa pentru alimentele bogate în grăsimi. Studiile în 

această privinţă au demonstrat că multe cazuri de obezitate se datorează unei diete cu un conţinut foarte 

mare de calorii (multe dulciuri şi grăsimi) şi îşi au originea în copilărie. Orice părinte îşi doreşte pentru 

copilul lui tot ce este mai bun, iar acest lucru poate fi extins asupra tuturor aspectelor care ţin de 

creştere şi dezvoltare. O alimentaţie sănătoasă reprezintă primul pas către o creştere şi dezvoltare 

armonioase. Dar cum poţi să te asiguri că prichindelul tău se hrăneşte ca la carte? 

A învăţa copilul, de la cea mai fragedă vârstă, să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă 

personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune bazele trainice 

formării comportamentului igienic. Factorii cei mai importanţi care contribuie la formarea unei 

alimentaţii sănătoase sunt: şcoala, familia şi societatea. 
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Liceul Tehnologic Independența, județul Constanța 

 

     Datorită conținutului mare în apă, fructele reprezintă unele dintre cele mai sănătoase alimente 

pentru corpul omenesc. Au un conținut foarte scăzut în grăsimi și calorii, așa că pot fi consumate și în 

cantități mai mari. Datorită conținutului în antioxidanți, se recomandă 5 porții/zi – asigură prevenirea 

bolilor cronice, a cancerelor, cresc imunitatea organismului ș.a. Sucurile de fructe sunt surse bune de 

vitamina C, dar nu conțin fibre. Fructele uscate conțin un mare număr de vitamine A, B și minerale: 

potasiu, fosfor, fier, dar și fibre. 

Merele 

 bogate în vitamina C și fibre solubile 

 beneficiază: sistemul imunitar, sistemul digestiv, inima și circulația, oasele și mușchii 

        Perele 

 bogate în potasiu și fibre solubile 

 beneficiază: sistemul digestiv, inima si circulația 

Prunele 

 bogate în potasiu 

 beneficiază: sistemul digestiv, inima și circulația 

Cireșele 

 bogate în vitamina C și bioflavonoizi 

 beneficiază: sistemul imunitar, oasele și mușchii, sistemul excretor 

Caisele 

 bogate în betacaroten și fier 

 beneficiază: sistemul imunitar, sistemul digestiv, pielea, părul și ochii, sistemul 

reproducător 

          Nectarinele și piersicile 

 bogate în vitmina C și fier 

 beneficiază: sistemul digestiv, inima și circulația, sistemul nervos, sistemul reproducător 

Clementinele și mandarinele pitice 

 vitamina C și fier 
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 beneficiză: sistemul imunitar, inima și circulația 

Portocalele 

 vitamina C și betacaroten 

 beneficiază: sistemul imunitar, inima și circulația 

Lămâile 

 vitamina C și bioflavonoizi  

 beneficiază: sistemul imunitar, sistemul digestiv, inima și circulația, sistemul respirator 

Grepfruitul 

 vitamina C, potasiu și betacaroten 

 beneficiază: sistemul imunitar, inima și circulația 

Murele 

 vitamina C și E 

 beneficiază: sistemul imunitar, sistemul digestiv, inima și circulația 

Afinele 

 vitamina C, B1, betacaroten și potasiu, acid tanic 

 beneficiază: sistemul digestiv, inima și circulația, sistemul excretor 

Zmeura 

 vitamina C și fibre solubile 

 beneficiază: sistemul imunitar, sistemul digestiv, inima și circulația, sistemul nervos 

Căpșunile 

 vitamina C și fibre solubile 

 beneficiază: sistemul imunitar, inima și circulația, sistemul nervos, oasele și muschii 

Coacăzele roșii 

 vitamina C și potasiu 

 beneficiază: sistemul imunitar 

Strugurii 

 acid tanic, flavona, antocianide roșii, linalol, geraniol si nerol 

 beneficiază: sistemul imunitar, sistemul digestiv, pielea, părul și ochii, sistemul nervos, 

oasele și mușchii, sistemul excretor 

Bananele 

 potasiu, vitamina B6 și acid folic 

 beneficiază: sistemul digestiv, inima și circulația, sistemul nervos, sistemul reproducător 
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Pepenele roșu 

 vitamina C și potasiu 

 beneficiază: sistemul digestiv, oasele și mușchii, sistemul excretor 

Ananas 

 fibre și brom 

 beneficiază: sistemul imunitar, sistemul digestiv, inima și circulația 

Kiwi 

 bogat în vitamina C, fibre și potasiu 

 beneficiază: sistemul imunitar, sistemul digestiv, pielea, parul și ochii 

Curmalele 

 fier și potasiu  

 beneficiază: sistemul digestiv, inima și circulația, sistemul nervos, sistemul reproducător 

Prunele uscate 

 potasiu, fier și fibre 

 beneficiază: sistemul digestiv, inima și circulația, sistemul nervos 

Stafidele 

 zaharuri naturale (glucoza și fructoza), fibre și potasiu 

 beneficiază: sistemul digestiv, inima și circulatia, sistemul nervos 

Smochinele 

 betacaroten, fibre, o enzima care ajută digestia (ficina) 

 beneficiază: sistemul imunitar, sistemul digestiv, inima și circulația, sistemul 

reproducător 

 

Bibliografie: 

Popescu, Loti - Stil de viață sănătos, Editura Muntenia, 2010 
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CINCI REGULI PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Vîlcu Daniela Dumitra   

Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Sfânta Filofteia” Pitești, județul Argeș  

 

 „Tot ce e bun ori e ilegal, ori e imoral, ori îngrașă”, spune una din Legile lui Muprhy. 

 

     1. O viață activă 

 mergi zilnic pe jos cât poți de mult. Coboară cu o stație mai devreme în drumul către casă, sau 

lasă mașina în parcare când poți să faci drumul respectiv pe jos; 

 renunță la lift și folosește scările zilnic; 

 mergi la o plimbare în pauza de prânz; 

 redescoperă bicicleta, mergi la sală, la un curs de dans, practică orice activitate fizică îți face 

plăcere. 

   2. Controlul greutății 

 o greutate normală este vitală pentru mentinerea sănătății; 

 energia consumată zilnic trebuie să fie mai mare decât energia furnizată de hrană; 

 specialiștii recomandă un consum de 2500 calorii zilnic pentru un bărbat și 2000 calorii pentru 

o femeie; 

 consumul de zahăr sau de junk food trebuie redus la minim; 

 creșterea consumului zilnic de energie, prin activități fizice adecvate, reduce riscul de a aduna 

depozite de grăsime periculoase pentru sănătatea organelor tale; 

 hidratarea – 2 l apă/zi – este esențială într-un program de control al greutății eficient. 

 3. Mănâncă sănătos 

 oferă organismului tău toată paleta de substanțe necesare consumului zilnic – carbohidrați (50 – 

55%), proteine (15% – 20%), grăsimi nesaturate, fibre, vitamine, minerale și multă apă; 

 legumele, fructele și cerealele trebuie să reprezinte peste 60% din meniul tău zilnic; 

 grăsimile nesaturate recomandate provin din nuci, semințe, uleiuri presate la rece, pește sau 

avocado; 

 oferă-ți o dietă echilibrată zilnic în schimbul dietelor drastice, care după un timp se transformă 

în dezechilibru al organismului și aduc surplus de grăsime imediat ce sunt întrerupte; 

 folosește cât mai multe alimente proaspete, fără aditivi și conservanți, cât mai naturale. 

https://medicinapenet.wordpress.com/2011/07/06/cinci-reguli-pentru-un-stil-de-viata-sanatos/
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      4. Renunță definitiv la fumat 

Când te hotărăști să renunți la acest obicei extrem de periculos pentru sănătatea ta îți va fi mai ușor 

dacă: 

 vei prefera compania prietenilor nefumători care te suțtin în demersul de renunțare la fumat; 

 folosește produse antifumat recomandate de specialiști; 

 evită situațiile în care știi că vei fi tentat să fumezi; 

 fă o socoteală cu economiile pe care le faci dacă nu mai fumezi; 

 spune-ți zilnic că o să reușești! 

      5. Cât mai puțin alcool  

 consumă mai mult băuturi fără alcool la petreceri sau când ieși cu prietenii; 

 pune-ți singur limite clare și ține cont de ele zilnic; 

 rezistă îndemnurilor făcute de așa zișii prieteni de pahar; 

 mănâncă înainte de a consuma o băutură cu alcool; 

 redu numărul zilelor când îți permiți o băutură. 

        Concluzie 

Alege: 

-să fii o persoană activă, care practică orice sport îi face plăcere; 

-să ai un program consecvent de control al greutății; 

-să mănânci sănătos, oferind corpului tău nutrienții necesari, în cantitatea de care are nevoie; 

-să renunți definitiv la fumat; 

-să reduci semnificativ consumul de alcool. 

-mâncați mai multe fructe. Adăugați-le la cereale, salate sau chiar la meniul pentru cină; 

-introduceți mai multe legume. Adăugați-le cum puteți: o roșie într-un sandwish, ardei pe pizza sau 

mai multe legume în sosul pentru paste. Țineți-le tăiate dinainte sau la conservă sau congelate, 

pentru a pregăti rapid gustările; 

-schimbați sosul de la salată. Dacă aveți un sos cu grăsimi, treceți pe ceva mai ușor și automat, veți 

consuma mai puține calorii; 

-mâncați produse lactate semi-degresate sau fără grăsime.  

-faceți câteva substituiri. Uitați-vă prin dulapuri și frigider și alegeți 3 alimente pe care le consumați 

zilnic. 
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SFATURI UTILE PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS  

 

Prof. Voiviciuc Eufrozina-Liliana  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu ”Mangalia, județul Constanța  

 

Minte sănătoasă într-un corp sănătos! Cu siguranţă vă este cunoscut acest dicton aparţinând 

latinilor: "mens sana in corpore sano! A face mişcare înseamnă un mod de viaţă sănătos pe lângă o 

alimentaţie sănătoasă şi o igienă adecvată. Aş vrea să conştientizăm că mişcarea nu se limitează doar la 

a merge la sală. Poţi să te mişti fără nici un cost în propria casă făcând exerciţii simple, exerciţii care nu 

necesită un spaţiu larg şi nici aparate speciale. Concret, vorbim despre abdomene, rotiri de braţe, 

mersul piticului. Apoi, un tip de mişcare la îndemâna oricui este alergatul în parc. Poţi alerga într-un 

moment al zilei de tine ales. Renunţă la privitul la televizor şi dedică acele minute sau ore acestei 

activităţi în aer liber şi vei fi surprins să vezi câţi tineri, şi nu numai, au ales acest stil de viaţă. Unii 

aleargă pentru că ţin un regim alimentar şi vor să dea câteva kilograme jos, alţii aleargă pentru 

menţinerea  tonusului muscular.  

    Igiena corporală este un subiect important. Curăţenia e ca o carte de vizită a persoanei tale. De 

asemenea, trebuie să înţelegem că medicii, în general, sunt prietenii noştri. Ei ne dau sfaturi preţioase 

despre cum să ne menţinem sănătoşi. Nu ocoliţi un cabinet stomatologic, un cabinet oftalmologic, 

efectuaţi examene medicale de rutină pentru a preveni, mai degrabă decât pentru a trata diferite 

afecţiuni. Deviza fiecăruia ar trebui să fie "Vreau să trăiesc sănătos!" pentru că în felul acesta ne dăm 

importanţă nouă înşine, dar şi celor la a căror sănătate ţinem. Pe lângă schemele de tratament pe care vi 

le recomandă pentru diverse afecţiuni, medicul poate recomanda şi o serie de măsuri preventive pentru 

menţinerea unei stări optime de sănătate. Recomandările medicului vor fi făcute în funcţie de vârsta 
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pacientului, dar şi de istoricul medical şi familial. O măsură preventivă pentru depistarea afecţiunilor  

poate fi realizarea unor investigaţii medicale cu rolul de a verifica starea generală de sănătate sau starea 

de sănătate a anumitor zone care prezintă un factor de risc. Printre modalităţile de prevenire pot fi 

incluse: evaluarea periodică a greutăţii şi tensiunii arteriale - sfaturi dietetice, conceperea unui program 

de exerciţii fizice, evitarea tutunului, alcoolului şi prevenirea accidentelor - vaccinările, atât pentru 

adulţi, cât şi copii. Se ştie că afecţiunile cardiace, tulburările cauzate de lipsa de irigare sangvină a 

creierului şi a extremităţilor, bolile reumatice şi degenerative cresc ca frecvenţă de apariţie şi datorită 

schimbărilor apărute în stilul nostru de viaţă, devenind astfel consecinţa unor obiceiuri nesănătoase.                 

      Pentru un stil de viaţă sănătos trebuie să ţineţi cont de unele sfaturi şi anume: respectaţi un 

program al meselor, mâncaţi zilnic cel puţin două fructe şi legume, înlocuiţi grăsimile animale cu 

uleiurile vegetale din măsline sau seminţe, consumaţi în medie 6 pahare cu lichide, petreceţi în fiecare 

zi cel puţin o jumătate de oră în aer liber, dormiţi cu regularitate cel puţin şapte ore pe noapte, vă 

menţineţi o bună dispoziţie mentală în tot ceea ce întreprindeţi.  

 Trebuie să respectăm  anumite reguli pentru un stil de viaţă sănătos şi anume: 

1. Să avem o viaţă activă: mergem zilnic pe jos cât de mult putem, renunţăm la lift şi 

folosim scările, mergem la o plimbare scurtă în pauza de prânz, mergem la sală, practicăm orice 

activitate fizică care ne face plăcere. 

2. Mâncăm sănătos: folosim cât mai multe alimente proaspete fără aditivi şi conservanţi, 

legumele, fructele şi cerealele trebuie să fie peste 60% din alimentaţie, oferă organismului tău toată 

paleta de substanţe necesare consumului zilnic – carbohidraţi (50-55%), proteine (15-20%), grăsimi 

naturale, fibre, vitamine, minerale şi multă apă. 

3. Să ne controlăm greutatea: se recomandă să consumăm 2500 de calorii pentru un bărbat 

şi 2000 pentru o femeie, energia consumată zilnic trebuie să fie mai mare decât energia consumată prin 

hrană, hidratarea - 2l de apă pe zi -  este esenţială pentru un control eficient al greutăţii, consumul de 

zahăr şi sare să fie redus la minim. 

4. Renunţăm definitiv la fumat: folosim produse antifumat recomandate de specialişti,  

evită situaţiile în care ştii că vei fi tentat să fumezi. 

5. Consumăm cât mai puţin alcool: mănâncă înainte de a consuma o băutură cu alcool, 

pune-ţi singur limite clare şi ţine cont de ele, consumă mai mult băuturi fără alcool când mergi la 

petreceri. 

       Oamenii care au o stare bună de sănătate emoţională sunt conştienţi de gândurile, 

sentimentele şi comportamentele lor. Aceştia au învăţat modalităţi sănătoase de a face faţă stresului şi 

problemelor care sunt o parte normală a vieţii, au o părere bună despre ei înşişi şi au relaţii sănătoase. 
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Cu toate acestea, în viaţa oricărei persoane se pot întâmpla lucruri care îi pot afecta sănătatea 

emoţională şi pot deteremina sentimente puternice de tristeţe, stres sau anxietate. În primul rând se va 

încerca stabilirea tipurilor de emoţii şi descoperirea factorilor declanşatori. Identificarea a ceea ce 

declanşează tristeţea, stresul şi anxietatea poate ajuta la gestionarea stării emoţionale. Iată câteva sfaturi 

utile în acest sens:  

- Exprimaţi-vă sentimentele în moduri adecvate. În cazul în care stresul, trisţetea sau 

anxietatea cauzează probleme fizice, menţinând aceste sentimente în interiorul dumneavoastră puteţi 

agrava lucrurile. Nu este nimic în neregulă să le spuneţi celor dragi ce anume vă deranjează.  Cu toate 

acestea, reţineţi că familia şi prietenii nu pot fi în măsură să vă ajute şi să se ocupe de sentimentele 

dumneavoastră în mod corespunzător. În aceste momente ar trebui să apelaţi la un ajutor din exteriorul 

familiei, psihoterapeut, medic de familie pentru a vă îmbunătăţi sănătatea dumneavoastră emoţională. 

- Duceţi  o viaţă echilibrată. Încercaţi să faceţi în aşa fel încât problemele de la locul de muncă, 

şcoală sau cele de acasă să nu devină obsesive şi să nu se transforme în sentimente negative. Asta nu 

înseamnă că trebuie să vă prefaceţi că sunteţi fericiţi atunci când sunteţi stresaţi, anxioşi sau supăraţi. 

Este important să acordaţi atenţia necesară sentimentelor negative, dar să vă concentraţi pe partea 

pozitivă a vieţii. Unii cercetători au confirmat că optimismul şi perspectiva pozitivă asupra vieţii ar 

putea îmbunătăţi calitatea acesteia, dar şi starea generală de sănătate.  

- Încercaţi să fiţi mai rezistenţi şi înţelepţi. Persoanele care sunt mai rezistente pot face faţă 

stresului într-un mod sănătos. Rezistenţa poate fi învăţată şi consolidată prin diferite strategii, păstrarea 

unei atitudini pozitive şi a respectului faţă de propria persoană, sprijin social, acceptarea schimbărilor şi 

privirea lucrurilor în perspectivă.  

 În concluzie, factorul esenţial ce determină sănătatea omului constitue modul lui de viaţă, în 

această noţiune intră regimul corect de muncă şi odihnă, alimentarea raţională, menţinerea la un nivel 

cuvenit a activităţii fizice, respectarea regulilor de igienă individuală şi renunţarea la deprinderile 

cotidiene dăunătoare. 
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PROIECTUL EDUCAȚIONAL 

„EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI VIAȚĂ ACTIVĂ” 

JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA 

 

Prof. Zamfir Doina Mihaela  

Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” Bucureşti 

Prof. dr. Zamfir Rică  

Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti 

 

 Societatea cunoaşterii este o denumire generică dată societăţii de astăzi. Principalul motiv 

pentru care se foloseşte acest termen este acela că accesul la informaţie, precum şi mijloacele de 

prelucrare a informaţiilor obţinute, este practic nelimitat, datorită tehnologiilor existente la ora actuală 

şi, în principal datorită extinderii Internet-ului.  

 În contextul integrării europene, în acord cu planul strategic de acţiune eEurope, noile metode 

de învăţare propun un concept inovativ, soluţii concrete şi instrumente tehnologice moderne care 

permit modelarea capacităţílor de gândire superioară şi a abilităţilor și competențelor necesare secolului 

XXI: 

- responsabilitate şi capacitate de adaptare;  

- competenţe de comunicare; creativitate şi curiozitate;  

- gândire critică şi gândire sistemică;  

- informaţii şi abilităţi media;  

- capacităţi de colaborare şi interpersonale;  

- identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor;  

- auto-formare;  

- responsabilitate socială.  

 În acest context „Educația pentru sănătate și viață activă”, cu o abordare transdisciplinară, are 

ca obiectiv major cultivarea unui stil de viață sănătos în rândul elevilor.  

 Lucrarea de faţă se doreşte a fi o pledoarie pentru introducerea acestei materii în programa 

școlară a elevilor din ciclul superior al liceului. Se poate promova și programul de Educație pentru 

sănătate al Junior Achievement România, organizaţie non-profit care face parte din JA Europe. Aceasta 

este „cea mai mare şi cea mai dinamică organizaţie internaţională de educaţie economică şi 
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antreprenorială, programele fiind urmate în 39 de țări din Europa și 123 din toată lumea.” 

(http://www.jaromania.org/home/despre_noi). 

 Păstrarea sănătății constituie unul dintre obiectivele cele mai importante stabilite prin politicile 

şi strategiile guvernamentale din întreaga lume. In acest sens, în 1977, statele membre ale Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (inclusiv România), au decis în mod unanim că „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.” 

 Educația pentru sănătate este un obiectiv major al Organizației Mondiale a Sănătății. Aceasta 

consideră că educația pentru sănătate este arma cea mai eficace în păstrarea sănătății populației. Din 

acest considerent se impune „să fie asigurată educația pentru sănatate a populației și să fie determinate 

castele sectoare în care aceasta să participe la aplicarea tuturor programelor de sănătate publică, pentru 

a marca astfel răspunderea personală și colectivă a tuturor membrilor societății în ocrotirea sănătății 

umane.” 

 Educația pentru sănătate este de asemenea un obiectiv major al politicii sanitare naționale. 

Pentru realizarea acestui obiectiv se impune ridicarea nivelului de cultură sanitară a populației. Și unde 

și când ar fi potrivit să se înceapă această educație dacă nu în școală și la vârsta cea mai timpurie? 

Obiceiurile de viață se formează încă din copilărie, când cei mici analizează și imită comportamentul 

părinților și prietenilor, însă acestea nu sunt întotdeauna cele mai bune exemple de urmat. 

 „Intercondiţionarea dintre educaţie şi sănătate este fundamentată prin funcţiile majore ale 

educaţiei pentru sănătate: funcţia sanogenică şi funcţia prevenţională. Funcţia sanogenică are ca scop 

optimizarea sănătăţii individuale şi comunitare, pentru atingerea idealului de sănătate. Ea se adresează 

populaţiei sănătoase, educaţia sanogenică constituind o parte integrantă a medicinii omului sănătos. 

Funcţia prevenţională vizează atingerea obiectivelor prevenţiei primare, secundare şi terţiare.” (Lector 

univ. dr. MOTROC Nicoleta-Lucy
 
). 

 Programul de Educație pentru sănătate promovat de Junior Achievement România promovează 

în rândul elevilor un stil de viață sănătos, îi determină să facă alegeri potrivite privind alimentaţia, 

înţelegând valoarea nutritivă şi energetică a alimentelor, precum şi a nevoilor organismului. „Elevii 

asimilează noțiuni de bază privind valoarea nutritivă și energetică a alimentelor și corelează obiceiurile 

alimentare cu nevoilor organismului. Ei identifică factorii de risc pentru apariția bolilor, metodele de 

prevenție și află cum să-și construiască un program de activități fizice și o alimentație echilibrată. 

Modulul include și activitatea cluburilor antreprenoriale și sport ce revitalizează activitățile sportive din 

licee și încurajează tinerii să adopte un stil de viață activ. În plus, programul conține o componentă de 
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alfabetizare media, prin care liceeni învață să recunoască sursele înșelătoare de informare și 

promovare.” (http://www.jaromania.org/despre/detalii_program/alimentatie-sanatoasa-si-sport-1). 

 Programa cursului „Educație pentru sănătate și viață activă” este transdisciplinară, bogată în 

activități practice, dezbateri și discuții libere, cultivând un stil de viață sănătos în rândul adolescenților. 

Din perspectiva educaţiei, trandisciplinaritatea vizează întrepătrunderea mai multor discipline, sub 

forma integrării curriculare, cu posibilitatea constituirii, în timp, a unei discipline noi sau a unui nou 

domeniu al cunoaşterii, prin ceea ce se numeşte fuziune – faza cea mai radicală a integrării. 

Transdisciplinaritatea este descrisă ca o formă de întrepătrundere a mai multor discipline şi de 

coordonare a cercetărilor, astfel încât să poată conduce în timp, prin specializare, la apariţia unui nou 

areal de cunoaştere. Transdisciplinaritatea se bazează pe utilizarea metodelor şi teoriilor independente 

ale mai multor discipline şi aplicarea lor pentru înţelegerea diferitelor fenomene şi procese din societate 

şi natură. Ideea de bază a transdisciplinarităţii decurge din teza după care cunoştinţele ştiinţifice nu pot 

fi considerate ca aparţinând sau provenind numai dintr-un singur domeniu sau subdomeniu al ştiinţei. 

 Temele propuse în cadrul acestui curs sunt:  

 Carbohidrați, grăsimi și proteine  

 Eliminarea unui obicei dăunător  

 Vitamine, minerale și apă  

 Recomandări pentru o alimentație sănătoasă  

 Ce mâncăm azi?  

 Citirea etichetelor de pe alimente  

 Greutatea corporală ținută sănătos sub control!  

 Alimentație individualizată   

 Printre competențele dezvoltate de elevi ca urmare a participării la acest curs putem enumera:  

 Descrierea rolului carbohidraţilor, proteinelor, grăsimilor, apei, mineralelor şi 

vitaminelor în funcţionarea normală a organismului  

 Planificarea şi adoptarea unei alimentaţii personalizate echilibrate, sănătoase;  

 Alegerea conştientă şi informată a alimentelor, prin evaluarea informaţiilor de pe 

etichetele produselor sau din alte surse.  

 Ca exemple de activități de învățare propuse în cadrul acestui curs, în cazul dezvoltării 

competenței generale „Utilizarea unor noţiuni, concepte, legi şi principii specifice educaţiei pentru 

sănătate”  putem să enumerăm: 

 Descrierea rolului carbohidraţilor, proteinelor, grăsimilor, apei, mineralelor şi 

vitaminelor în funcţionrea normală a organismului;  
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 Planificarea şi adoptarea unei alimentaţii personalizate echilibrate, sănătoase;  

 Alegerea conştientă şi informată a alimentelor, prin evaluarea informaţiilor de pe 

etichetele produselor sau din alte surse.  

Alte exemple de activități de învățare propuse pentru dezvoltarea competențelor care vizează 

„Investigarea şi rezolvarea unor probleme vizând sănătatea” sunt: 

 Activităţi în echipă: „Analiza etichetelor produselor alimentare” şi „Lista alternativelor 

la dulciuri” 

 Activitate practică: Citirea etichetelor produselor – de ce producătorii adaugă vitamine? 

 Chestionar: Starea sănătății 

 Calcularea indicelui de masă corporală 

 Evaluarea dietelor 

 Discuție dirijată: Controlarea greutății în mod sănătos 

 Activitate în echipe: Identificarea surselor de alergie la alimente, prin citirea etichetelor.  

  Concluzie 

 Ritmul alert în care trăim, accesul la o diversitate imensă de produse alimentare și modul 

irezistibil în care sunt promovate fac din ce în ce mai dificilă adoptarea unei alimentații echilibrate.  

 Programul JA de Educație pentru sănătate și viață activă ajută tinerii să înțeleagă ce înseamnă 

să fii sănătos, care sunt riscurile la care se pot expune și ce pot face pentru a avea o stare de sănătate 

bună și forma fizică pe care și-o doresc. 

  

Bibliografie:  

1. Ardeleanu, Ion; Tănăsescu, Gheorghe - Stadiile dezvoltării fizice a copiilor şi tinerilor, Editura 

Medicală,  Bucureşti, 1964  

2. Drăgan, Ioan - Medicina Sportivă, Editura Medicală, Bucureşti, 2002  

3. Ivan, Aurel - Medicina omului sănătos, Editura Medicală, Bucureşti, 1993  

4. http://www.jaromania.org/home/despre_noi 

5.Motroc, Nicoleta-Lucy - Educația pentru sănătate, D.E.F.S., A.S.E. București, în 

http://www.conferinte-defs.ase.ro/2010/pdf/73.pdf 

6. http://www.jaromania.org/despre/detalii_program/alimentatie-sanatoasa-si-sport-1 

 

 

 

 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 3, februarie 2016 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

371 

 

O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ ÎNAINTE DE TOATE 
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Fiecare dintre noi ne putem întreba ce putem face pentru a avea un organism echilibrat. O 

insuficientă îngrijire a sănătății implică apariția bolilor și, cum bine știm, un organism bolnav este 

dezechilibrat și se uzează mult mai repede decât un organism sănătos, determinând accelerarea 

procesului de îmbătrânire (apar ochii obosiți, pielea palidă, articulațiile rigide etc).  

Cel mai important factor în menținerea sănătății este alimentația, ea fiind furnizoare de materie 

și energie pentru buna dezvoltare și funcționare a corpului uman. Cantitatea și calitatea alimentelor și 

utilizarea lor au un efect major asupra organismului uman. Contează adesea ce, cum, cât și când 

mâncăm și bem.  

Organismul are nevoie de proteine, diferite grăsimi, săruri minerale, vitamine pe care trebuie 

să le alegem din alimente. Trebuie să luăm în considerare că organismele umane sunt diferite. Există 

organisme așa zise risipitoare, econoame și neutre. Acestea sunt determinate de metabolismul lor: 

rapid, lent sau dezechilibrat.  

Experimentele chimice afirmă ca aceeași cantitate de alimente, de o aceeași calitate la indivizi 

de aceeași vârstă are efecte diferite. Unii slăbesc, alții se îngrașă iar alții își păstrează greutatea 

dinaintea consumului de alimente. Astfel, un metabolism rapid necesită mai multă hrană, pe când un 

metabolism lent necesită hrană mai puțină. E important să mâncăm lent și să bem lent, să mestecăm 

foarte bine mâncarea, să îmbibăm bine orice lichid pentru ca acesta să pătrundă pregătit în stomac. Să 

mestecăm mâncarea în gură până când are gust, deoarece sistemul nervos se hrănește cu arome. Din 

mâncarea prost mestecată și înghițită rapid trebuie să consumăm mai mult pentru ca organismul să 

primească atâta cât are nevoie.  

În ceea ce privește numărul meselor pe zi, putem mânca o dată, de două ori sau de mai multe 

ori pe zi, esențial este însă că din cele 24 ore, timp de 12 ore să nu punem în gură alimente. De pildă, 

dacă cineva ia cina la ora 8 seara, atunci să nu mănânce până la ora 8 dimineața. Cel care ia cina la 9 

seara, acela să nu mai pună mâncare în gură până la 9 dimineața, așa că vor avea organele însărcinate 

cu preluarea alimentelor 12 ore de pauză neîntreruptă.  

Omul este o ființă cu necesități culinare variate, așa că poate mânca tot ce este comestibil, ceea 

ce se poate să mănânce crud, ceea ce nu se poate să mănânce ușor fiert sau prăjit. Printr-o fierbere, 
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prăjire exagerată, vitregim alimentele de efectul lor biologic. Alimentele expuse la temperaturi ridicate 

își pierd vitaminele naturale.  

Să punem întotdeauna în prim plan alimentele de origine vegetală. Pe lângă carnea consumată 

în cantități mici, cele mai importante sunt cerealele, produsele lactate, ouăle, precum și toate legumele 

și fructele. O atenție deosebită merită ceapa și usturoiul, care nu sunt doar alimente excelente cât și 

plante medicinale. În locul zahărului să folosim mierea; utilizarea pâinii ''semi'' sau integrală în 

detrimentul celei albe, săracă în vitamine. Să ocolim conservele ce conțin diverse substanțe chimice în 

scopul păstrării calității produsului. Este indicat să nu bem prea multă apă minerală, deoarece 

mineralele se depun încet-încet în organism. Putem bea sucuri naturale, care au un efect benefic asupra 

organismului nostru.  

Cel care dorește să aibă grijă de organismul său, dar întâmpină dificultăți în a îndeplini 

condițiile biologice necesare, să se străduiască să le îndeplinească măcar parțial, să asculte vocea 

organismului propriu și să-și amintească din când în când zicala: ''Nu trăim pentru a mânca, ci mâncăm 

pentru a trăi.''  

Alimentația echilibrată e foarte importantă. Să ne ridicăm de la masă cu impresia că am mai 

putea mânca. În felul acesta nu ne încărcăm prea mult stomacul. Este necesar să păstrăm un echilibru în 

consumarea cărnii, a zahărului, a sării sau a condimentelor. Să consumăm în mod echilibrat, adică cât 

mai puțin posibil cafea, ceai (excepție fac ceaiurile din plante medicinale), băuturi alcoolice și, dacă se 

poate, să reducem sau să încetăm fumatul. Să ocolim mâncarea prea rece sau prea fierbinte; alimentele 

să fie la temperatura corpului nostru (cu aproximație); în timp ce mâncăm să nu bem nimic (lichidele 

sunt permise doar la jumătate de oră după mâncare).  

Pentru că în jurul nostru pot apărea tot felul de pericole care influențează negativ echilibrul 

organismului, le voi pune în evidență pe cele mai importante: alimentația dezechilibrată și 

necorespunzatoare, excesul de medicamente, undele electromagnetice de înaltă frecvență, poluarea 

atmosferică, poluarea apei, fumatul, alcoolul, stresul, lipsa de activitate fizică etc. Iată că trebuie să ne 

orientăm în această mulțime de factori și să încercăm să alegem calea cea mai bună.  

Statisticile medicale prezintă din când în când câte un grup mai mare de boli ca fiind maladiile 

secolului, iar printre cauzele sau factorii favorizanți este enumerată și nutriția deficitară sau în funcție 

de caz, abuzivă. 

Epoca modernă a adus după sine o mare afacere pentru producătorii și comercianții de produse 

alimentare și un plus de confort pentru consumatori. Dacă acum câteva zeci de ani majoritatea 

alimentelor proveneau din producția proprie a individului, iar alimentele erau integral pregătite în casă, 

astăzi raportul s-a modificat: cea mai mare parte a alimentelor provine din rețeaua de magazine 
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alimentare, iar o bună parte din alimentație are la bază produse semipreparate. Producătorii industriali 

de alimente, pentru a rezista concurenței existente pe piață trebuie să prezinte pe piață produse 

"calitativ" superioare, adică să aibă un aspect agreat de client, miros și gust plăcut și termen de 

valabilitate cât mai mare.  

Dar pentru a satisface aceste deziderate, alimentele sunt prelucrate prin înglobarea de așa-ziși 

aditivi alimentari (coloranți, emulgatori, stabilizatori, antioxidanți, conservanți, aromatizanți etc.) care 

se regăsesc în compoziția inscripționată pe ambalaj (dacă ea există) sub forma unor coduri: E 954 

(pentru zaharină), E 330 (acid citric), E250 și E 251 (nitriți, respectiv nitrați din mezeluri) etc. Acești 

aditivi sunt stilizați doar cu avizul Ministerului Sănătății și la prima vedere par inofensivi, dar în timp 

se constată că lucrurile stau cu totul altfel. Spre exemplu, zaharina a fost folosită (și la noi încă mai 

este) ca îndulcitor pentru diverse preparate hipocalorice.  

Vreme de mulți ani s-a crezut că este o substanță inofensivă pentru organism, dar cercetări 

recente au arătat că ea prezintă potențial cancerigen, ceea ce a făcut ca în multe țări occidentale să fie 

recomandată retragerea ei din consum. Cea mai mare parte a lor sunt substanțe chimice de sinteză care 

nu se găsesc în mod natural nici în regnul vegetal, nici în cel animal, deci nu ar trebui să facă parte din 

alimentația noastră.  

Organismul uman, văzut prin prisma biochimică, nu deține căi metabolice proprii acestor 

substanțe, iar pe de altă parte, aceste substanțe care sunt obținute în urma unor reacții chimice "în 

eprubetă", sunt lipsite de energiile vitale pe care în mod natural substanțele produse de natură le conțin. 

Din acest punct de vedere, putem spune că aditivii alimentari sunt substanțe "moarte", ba mai mult, ei 

sunt, prin împrumutarea de căi metabolice necesare biotransformării lor în vederea eliminării din 

organism, consumatori de energie vitală din rezerva proprie a organismului. Spre exemplu, coloranții 

alimentari sunt substanțe de sinteză ale căror molecule au proprietatea de a se fixa ori pe grăsimi ori pe 

fibrele celulozice din alimente. 

 Cele mai nocive sunt cele care se fixează pe grăsimi, pentru că acestea odată ajunse în 

organism se vor depune în țesutul adipos, colorându-l, iar mai târziu pot genera diverse probleme de 

sănătate. Conservanții sunt substanțe chimice care împiedică dezvoltarea microorganismelor prin 

blocarea unor enzime vitale a acestora sau prin distrugerea membranei lor celulare.  

Nu avem nici o garanție că aceste fenomene, chiar dacă nu sunt sesizabile prin mijloacele 

actuale de investigare, nu au loc și în organismul nostru, undeva la scară moleculară, dar cu efecte 

grave în timp. În ultima perioadă, piețele noastre au fost invadate de tot felul de fructe a căror perioadă 

de coacere este în cu totul alt sezon al anului. În mod normal fructele, în special cele de toamnă, se pot 
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păstra o perioadă de timp, dar semnele îmbătrânirii și degradării lor vor deveni evidente. Cum de totuși 

cele din comerț arată de parcă tocmai ar fi fost luate din pom? 

 Nimic mai simplu: după recoltare, ele sunt tratate cu niște substanțe care împiedică 

degradarea lor fizică. Dar ceasul biologic al fructului lucrează în continuare, energiile degradându-se și 

fructul devenind o masă vegetală moartă, pe care îmi vine să o asemuiesc cu o bucată de plastic gustos. 

Dacă aceste substanțe ar rămâne doar pe coaja fructului, nu ar fi nici o problemă, dar ele se absorb în 

interior, de aici rămânând doar un pas până la pătrunderea lor în organismul nostru. 

Știm despre aceste substanțe că în doze rezonabile nu au efect toxic vizibil și imediat asupra 

organismului uman, dar nu știm ce efecte pot avea în timp la scară moleculară și ce boli ascunse ar mai 

putea favoriza.  

Faptul că alimentația joacă un rol fundamental în asigurarea și menținerea integrității biologice 

și fiziologice a organismului este unanim cunoscut, deși rolul aportului său cantitativ și calitativ 

continuă să fie neglijat din moment ce dereglările provocate de aceasta devin din ce în ce mai 

numeroase și mai grave, afectând un mare număr de oameni de pe tot cuprinsul globului. 

Aceasta înseamnă fie că obiceiurile alimentare ale anumitor indivizi sau grupuri populaționale 

sunt discordante cu necesitățile lor fiziologice, fie că accesul la resursele sanogene de hrană este limitat 

sau inexistent, ceea ce face ca, în absența unei diete corespunzătoare din punct de vedere 

proteinocaloric, metabolismul acestora să suporte ample modificări structurale, exprimate prin variate 

forme de hipovitaminoze (A, B1, B2, C, D, PP) sau prin profunde carențe minerale circumscrise 

sindromului de malnutriție proteino-calorică (MPC). Efectul patogen al acestor tipuri de carențe 

nutriționale este însă cu atât mai profund cu cât ele nu numai că afectează aproape 12% din populația 

Globului (în acest sens recente studii FAO arătând că, de fapt, celor aproximativ 800 de milioane de 

persoane fără acces la resursele energetice și proteice de bază trebuie să li se adauge circa 2,2 miliarde 

persoane cu diferite forme de carențe în micronutrienți de genul vitaminei A, fierului, iodului etc.), ci 

constituie și suportul critic care favorizează dezvoltarea unui mare număr de maladii și afecțiuni 

cronice asociate sau permit apariția unor variate tipuri de boli infecțioase și parazitare, motiv pentru 

care forurile medicale internaționale consideră că succesul procesului de dezvoltare durabilă a societății 

omenești depinde, de fapt, de însăși starea sa nutrițională, exprimată prin ”consumul regulat al unei 

cantități suficiente de resurse de hrană echilibrate din punct de vedere al compoziției și structurii lor 

proteico-calorice”.  

Pornind de la această premisă esențială și ținând cont de multiplele determinări economice sau 

culturale din diverse regiuni geografice, observăm că pe suprafața Globului se pot individualiza trei 

tipuri de areale nutriționale: regiuni în care dieta curentă nu are nici o valoare energetică, astfel încât ea 
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nici nu asigură protecția nutrițională a masei populaționale ; regiuni cu regim caloric (energetic) 

adecvat, dar cu deficiențe minerale sau vitaminice esențiale și în fine, regiuni cu diete cantitative și 

calitative corespunzătoare. Pe lângă excesul de alimente, există o mulțime de abuzuri alimentare care 

pot afecta sănătatea.  

a) Abuzul de alimente de origine animală. Alimentația predominând carnivoră determină 

apariția unor boli ca: litiaze biliare și renale, obezitate, diabet, arterioscleroză etc. În plus, alimentele de 

origine animală își modifică compoziția chimică după prăjirea lor la temperaturi înalte și prin 

adăugarea de grăsimi adeseori refolosite influențează negativ organismul. De asemenea, alimentele 

pregătite la grătar cu cărbuni sunt cancerigene când sunt prea arse. 

 b) Abuzul de făină și zahăr (prăjituri, gemuri, bomboane, înghețată). Excesul de dulcuri 

rafinate duce la obezitate ce generează și alte afecțiuni ca: diabet zaharat, hiper-tensiune arterială etc. 

Să nu uităm că zahărul este un inhibitor al sistemului imunitar și un dezechilibrant al sistemului nervos.  

c) Abuzul de lipide (grăsimi). Utilizarea zilnică a uleiurilor rafinate și ultrarafinate determină 

apariția a numeroase afecțiuni digestive, circulatorii și dermatologice. Este mult mai bine să se 

folosească uleiurile grase nepurificate chimic. 

 d) Abuzul de sare. Doza zilnică este de 5g și depășirea ei poate duce la afecțiuni 

gastrointestinale, hipertensiune, migrene, osteoporoza, accentuarea inflamațiilor hemoroidale etc. Se 

recomandă în alimentație sarea grunjoasă (sarea de mine) care este bogată în minerale necesare 

organismului. 

 e) Abuzul de conserve și alimente artificiale. Aici trebuie specificat abuzul de salamuri 

nenaturale pigmentate ca: salamul de "Sibiu", care nu mai au gust de "Sibiu", parizer cu gust de radieră, 

crenvuști etc. De fapt, aditivii alimentari au o amploare deosebită, neținându-se cont de pericolul 

folosirii lor. Astfel, aditivul E 124 (colorant roșu), folosit la anumite mezeluri, este toxic și interzis în 

S.U.A.; nitriții și nitrații (conservanți) E 249 și E 259, larg folosite în mezeluri, alimente conservate 

prin sărare și brânzeturi, posibile cancerigene. De asemenea, cancerigenele E 131, E142 se găsesc în 

produse de cofetărie și patiserie. Răcoritoarele conțin E 230, E 231, E232, toxice, interzise în Australia.  

Acești aditivi sunt folosiți în tratamentul de suprafață al citricelor și bananelor. Deci, atenț ie la 

coaja rasă de lămâie pe care o folosiți în prăjituri. Aditivii E 311, E 312 din uleiurile de bază sunt 

inamici ai sistemului nervos. Aditivul E 123, cel mai cancerigen dintre aditivi, se găsește în bomboane, 

jeleuri și brânzeturi topite, iar aditivul E 110, colorant al parfumurilor de budincă, nu se mai consumă 

de mult în statele U.E. Aditivii E 954 și E 952 care se găsesc în guma de mestecat și în băuturi 

răcoritoare sunt cancerigeni. Sulfiții E 220 și E 228 din carnea de hamburgeri și cartofii deshidratați 
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provoacă alergii. Iată numai câteva din pericolele ce ne pândesc la tot pasul și de care nu prea ținem 

cont. 

Tocmai de aceea este bine să ne orientăm către o alimentație cât mai naturală, bazată pe cât 

mai multe fructe și legume proaspete și să evităm tot ce este artificial. Răcoritoarele cu aditivi 

alimentari pot fi înlocuite de sucuri de legume și fructe, sucuri benefice pentru întărirea sănătății. 

De asemenea, prelucrarea culinară trebuie să fie minimă, simplă și rapidă. În concluzie, 

trebuie remarcat faptul că, acordând o mai mare atenție alimentației zilnice, vom fi cu mult mai 

sănătoși. 
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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 “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 

 

 


