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Cum s\
*preg\tim
plato-

uri de mâncare
echilibrate din
punct de vedere
nutri]ional
Împãrþiþi farfuria în trei pãrþi egale:
· O parte verdeþuri, zarzavaturi sau chiar
ºi fructe.
· O parte carbohidraþi complecºi (cartofi,
orez, paste, leguminoase, pâine…)
· O parte pentru un aliment bogat în proteine (carne, peºte, ouã…)
Variaþi formele de gãtire, sosurile, dressingurile…

1. Carbohidra]ii
complec[i
Cartofi
La cuptor, micounde, fierþi…

Pastele
Doar fierte, sau fierte ºi sãrate.

Orez [i alte variet\]i
(integral, sãlbatic…)

Leguminoase
Nãut, fasole, linte…

Alte cereale
Ovãz, orz, porumb, mei…

Pâine
La cuptor, chifle, toast, integralã, din
diferite cereale…

2. Legumele
Salate variate
Verde]uri
Fierte, sãrate, gãtite la aburi, la microunde, la cuptor, gratinate…

3. Alimentele
bogate în
proteine
Pe[te (alb sau albastru)
La grãtar, gãtit la aburi, la microunde,
la cuptor.

Carne
La cuptor, friptã, la grãtar.

Ou\
Tari, prãjite, omlete…

Bucãtãria sãnãtãþii

Este mai s\n\tos s\ fim vegetarieni?
Din cei dou\zeci [i doi de aminoacizi necesari pentru a construi un corp s\n\tos, sunt opt care pot fi ob]inu]i doar din
alimente, în timp ce al]i paisprezece pot fi sintetiza]i chiar de c\tre organism. Ace[tia opt sunt denumi]i aminoacizi esen]iali [i
se g\sesc din bel[ug în alimentele de origine animal\, cum sunt
carnea, pe[tele, ou\le [i laptele. Alimentele de origine vegetal\
aduc mai pu]ine proteine [i niciunul dintre ele, excep]ie f\când
soia, nu con]ine cei opt aminoacizi esen]iali.
De aceea o diet\ vegetarian\ strict\, cum este cea promovat\ de veganism, mai bine spus o diet\ f\r\ niciun aliment
de origine animal\, poate face loc unor caren]e grave ale unor
aminoacizi esen]iali, dac\ nu [tim cum s\ combin\m corect
legumele. De asemenea, vegetarianismul poate produce caren]e
de al]i nutrien]i care provin de obicei de la animale, cum sunt
calciul, gr\simile omega 3, vitamina D [i mai ales vitamina B12
[i din acest motiv este recomandabil s\ se consume alimente
îmbog\]ite cu ace[ti nutrien]i (ca cerealele pentru micul dejun
cu vitamina B12) sau suplimente nutri]ionale, pentru a preveni
bolile. Pe de alt\ parte, o diet\ vegetarian\ care include laptele
[i ou\le, alimente care nu necesit\ sacrificiul niciunui animal,
include to]i aminoacizii esen]iali, cum sunt calciul [i vitaminele D [i B12.
Între dietele vegetariane [i dietele omnivore, nu sunt unele
în mod clar mai bune decât celelalte. Dac\ sunt urmate corect,
ambele pot s\ aduc\ organismului to]i nutrien]ii necesari în
cantit\]ile potrivite [i s\ fie perfecte pentru o persoan\ adult\
s\n\toas\, chiar [i dietele vegane. Dac\ sunt urmate gre[it, ambele pot fi d\un\toare. În general, d\un\toare datorit\ excesului în cazul dietelor omnivore, care pot duce la obezitate,
diabet, hipertensiune sau niveluri ridicate de colesterol, printre
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alte tulbur\ri. {i d\un\toare datorit\ deficitului, în cazul celor
vegetariene, în care nu sunt rare cazurile de anemie datorit\ lipsei de fier – care se g\se[te din bel[ug în carnea ro[ie [i în unele
molu[te ca midiile – sau a vitaminei B12, D [i calciului.
În cazul femeilor îns\rcinate, copiilor, adolescen]ilor [i
vârstnicilor, medicii nu s-au pus de acord dac\ s\ recomande
sau s\ descurajeze dietele vegetariene, [i mai ales pe cele vegane. Astfel, Asocia]ia Dietetic\ American\ sau Funda]ia de
Nutri]ie Britanic\ sus]in c\ dietele vegetariene planificate bine
sunt potrivite în toate etapele vie]ii. Dar Societatea de Nutri]ie
din Germania [i Comisia de Nutri]ie Federal\ Elve]ian\ nu
recomand\ dietele vegane pentru femeile îns\rcinate, pentru
perioadele de cre[tere [i pentru persoanele vârstnice.
Rosa, atunci când are paciente îns\rcinate care sunt vegetariene, discut\ cu ele. Dac\ dieta vegetarian\ este optim\, le zice
ea, nu va d\una cu nimic dezvoltarea f\tului. Dar le reaminte[te
c\ multe persoane vegetariene cred c\ au o diet\ corect\ [i în
realitate au caren]e alimentare. {i c\ o caren]\ alimentar\ poate
trece neobservat\ la o persoan\ adult\ f\r\ alte probleme de
s\n\tate. Dar pentru un f\t care se formeaz\ poate l\sa sechele
pentru toat\ via]a.

Cum s\-i facem pe copii s\ m\nânce
din toate
Acum c\ Pablo a împlinit opt ani a început s\ m\nânce iahnie
f\r\ s\ se plâng\. Chiar îi place. La fel [i Cris. Dar Carla va
ajunge în curând la vârsta primei ei mari r\zvr\tiri. Vârsta la
care totul este nu. Va refuza chiar [i lucrurile care îi plac, totul
pentru a-[i ap\ra autonomia, [i cu mai mult\ putere va refuza
lucrurile care nu îi plac, cum ar fi – a[a cum era de a[teptat –
prima ei frunz\ de salat\ verde sau prima ei conopid\. Iar masa
din sufragerie se va transforma din nou într-o zon\ de conflict.
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