
Gustă cu atenție. 
Bucură-te de moment.

Mai,2022



Ce sunt macronutrienții



PROTEINE, LIPIDE, GLUCIDE

 Vitaminele - Substanţe organice naturale, necesare organismului în cantităţi 
foarte mici, care nu pot fi sintetizate de acesta, ci sunt furnizate de alimente.

 Mineralele - Ca, P, Fe, Na, K, Cl, Zn, Se, Mg ș.a.

Proteinele: “cărămizile” organismului (carne, lactate, ouă, leguminoase, unele 
ciuperci

Lipidele (sau grăsimile):  au funcții metabolice numeroase (ulei, untură, 
margarină, carne grasă, nuci și semințe, unele legume)

Glucidele (sau zaharurile): sunt principalul carburant al organismului: fructe, 
cereale, dulciuri, pâine, legume



CONȚINUTUL 
CALORIC AL 
ALIMENTELOR

• Este dat de 
macronutrienți

• Proteine 1 g P = 4 kcal

• Glucide 1 g G = 4 kcal

• Lipide 1 g L = 9 kcal

• Alcool 1 g  = 7 kcal



Câte calorii consumă 
un adolescent?

Între 2000 și 3200 kcal/zi  - 
băieții

Între 1800 și 2400 kcal/zi – 
fetele

Necesarul variază în funcție 
de înălțime, greutate, sex și 
activitate fizică.

Sursa: Dietary_Guidelines_for_Americans_2020-2025, Appendix 2



PROPORȚIILE CORECTE 
între macronutrienți

Series1, 
55%

Series1, 
15%

Series1, 
30%

Putem 
monitoriza 
aportul de 

nutrienți cu 
ajutorul 

aplicațiilor de 
smartphone 

(ex: My Fitness 
Pal, 

Cronometer, 
Monitor Your 
Weight ș.a.).



PIRAMIDA ALIMENTELOR
La baza alimentației 
sănătoase stau 
legumele și fructele, 
cerealele integrale și 
grăsimile sănătoase.

Următoarea categorie 
sunt carnea de pasăre, 
peștele și ouăle, alături 
de nuci, semințe și 
leguminoase.

Într-o cantitate mai 
redusă se recomandă 
lactatele și ocazional 
consumul de carne roșie, 
cereale rafinate și 
produse cu zahăr.
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Cât înseamnă o porție?



Care este 
greutatea mea 
normală?
la copii și adolescenți, greutatea 
se raportează la vârstă și 
înălțime, iar aceste rezultate se 
notează în dinamică, obținându-
se curbe de creștere (percentile).

Calculează 
singur!
https://www.cdc.
gov/healthyweigh
t/bmi/calculator.h
tml

https://www.cdc.gov/healthyweight/bmi/calculator.html


IMC = 
Greutate 
(kg) 
/Înălțime2 
(mp).
Valoarea normală 
la adulți este între 
18,5 și 24,9.
IMC < 18,5 – 
subnutriție
IMC > 24,9 – 
supraponderalitate 
și obezitate



PERICOLELE OBEZITĂȚII
• Risc de accident vascular cerebral
• Depresie
• Sforăit și sindrom de apnee în somn
• Astm
• Boli de inimă
• Modificarea lipidelor din sânge
• Depuneri de grăsime în ficat, ciroză
• Diabet zaharat, pancreatită
• Litiază biliară
• Probleme articulare
• Infertilitate la ambele sexe
• Gută
• Varice
• Creșterea riscului de cancer de sân, 

de prostată, de uter, de pancreas, 
renal, de colon, de esofag



CE ÎNSEAMNĂ O GUSTARE?
O gustare este un aliment porționat, ambalat sau nu, care 
oferă maximum de 10% din necesarul zilnic de calorii 
– în medie 100-150 kcal/porție.
 
Alimente dezechilibrate nutritiv, la care trebuie să fim atenți:
- peste 15% zahăr (dulciuri, unele fructe)
- peste 20% grăsimi (peste 5 g de grăsimi saturate, peste 1 g grăsimi trans) (gogoși, merdenele)
- peste 1,5% sare (chips)
- băuturi răcoritoare
- produse care au peste 300 kcal/unitate

Când decidem să mâncăm aceste tipuri de alimente, trebuie să fim conștienți 
că nu sunt nici hrană principală, nici recompensă, ci doar un mod de le savura 
ocazional, o mică plăcere.
Sursa: Ordinul 1563/2008, Lista alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor



OPȚIUNI DE GUSTĂRI SĂNĂTOASE
• Ouă – fierte tari sau omletă
• Chiftele sau burgeri, de preferință făcute în casă - din carne tocată slabă, cu legume și ou, coapte la 
cuptor. Deci nu cu carne grasă, prăjite în ulei sau untură și nici cu sos de maioneză sau ketchup
• Tofu – brânza din soia are multe proteine!
• Felii de friptură rece: cotlet de porc fără os și grăsime, felii de piept de curcan sau de pui, mușchi 
de vită
• Boabe de năut sau de soia (edamame) prăjite
• Nuci, alune, migdale, caju. Nu mai mult de un pumn de nuci/semințe, au multă grăsime!
• Sandviș cu file de pește afumat
• Sandviș cu brânză și legume
• Lapte (dulce, bătut, iaurt, de soia)
• Fructe – 100-150 g/porție. Fructele sunt sănătoase consumate ca atare. Nu sub formă de suc, 
smoothie sau piure, pentru că își pierd fibrele și se transformă într-o sursă de zahăr lichid. De aceea 
sucul în exces este considerat alcoolul copiilor!
• Legume crude: morcovi, tulpini de țelină apio, frunze de salată, ridichi, gulie, castraveți, ardei grași
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INFORMAȚIILE 
DE PE ETICHETĂ
• Valoarea energetică KCAL/KJ

• Cantitatea de grăsimi

• Cantitatea de acizi grași saturați

• Glucidele

• Zaharurile

• Proteinele

• Conținutul de sare ș.a.

• Alergenii majori

Sursa: Declarația nutrițională este obligatorie din 2016, conform 
Regulamentului UE 1169/2011



Cum “traducem” jargonul de pe etichete

- Hipocaloric (sub 40 kcal/porție)

- Sărac în colesterol (sub 20 mg colesterol și sub 2% grăsimi saturate)

- Conținut redus de... (cu cel puțin 25% față de valoarea de referință)

- Sursă de... (conține cel puțin 10-19% din nutrientul respectiv)

- Fără calorii (mai puțin de 5 kcal/porție)

- Fără grăsimi/fără zahăr (mai puțin de 0,5 g de grăsimi sau zahăr per porție)

- Sărac în sodiu... (sub 140 mg de sodiu per porție)

- Bogat în... (furnizează 20% sau mai mult din valoarea de referință a nutrientului într-o porție)

Sursa: eatingright.org



Când ești în fața frigiderului sau a raftului cu “bunătăți”, întreabă-te: “Am nevoie de mâncare acum 
sau de o îmbrățișare? Am nevoie de mâncare sau de o discuție cu prietenii? Am nevoie de mâncare 
sau să scap de presiune și de stres?”. 

1. Ce fac în acest moment?
2. Ce îmi doresc cu adevărat să fac?
3. Cum mă ajută ceea ce fac să obțin ceea ce vreau?

FOAME SAU EMOȚII?


