
 

Procesarea alimentelor 

 
Industrial și în bucătărie 

 

Cum vom învăța?  

CE VOM ÎNVĂȚA? 

- Diferența dintre alimentele naturale și 

alimentele fabricate sau procesate. 

- Diferența dintre felurile de mâncare semi-

preparate și felurile de mâncare/rețetele 

făcute în casă. 

- Unde punem alimentele pe care le ținem 

acasă: cămară, frigider și congelator.   

- Cum organizăm alimentele în frigider. 

- Cum se ambalează și se păstrează 

alimentele. 

- Cum citim etichetele alimentelor.  

- Sfaturi de luat în considerare atunci când 

mergem la cumpărături pentru a putea 

controla impulsul de a cumpăra alimente mai 

puțin sănătoase. 
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În Modulul 1, am aflat că produsele alimentare provin din 
natură. 

Ele pot fi de origine animală, vegetală sau minerală. 

 
Produsele alimentare se pot clasifica și în funcție de modul lor de 
tratare, altfel spus, dacă sunt naturale și proaspete sau procesate, 
ceea ce înseamnă că au fost modificate într-o fabrică. 

 
Indiferent că sunt naturale sau procesate, le putem mânca fie 

așa cum sunt, fie gătite.  
În cazul în care le-am cumpărat deja gătite, ele sunt numite alimente 
semipreparate. 
 
Dacă le gătim acasă, le numim feluri de mâncare sau rețete de 
casă. 

 Nu sunt modificate într-o fabrică. 

 Nu au nevoie de etichete, deoarece 

proprietățile lor nutriționale sunt 

întotdeauna aceleași. 

 Exemple: carne proaspătă, pește 

proaspăt, ouă, legume, fructe ... 

  

Procesarea alimentelor 

 

Alimente procesate: 

Alimente naturale și proaspete: 

 Au fost modificate într-o fabrică. 

 Trebuie ambalate sau păstrate într-un 

recipient. 

 Au nevoie de etichete care indică 

ingredientele. 

 Exemple: fursecuri, produse de 

patiserie, bomboane, iaurt, mezeluri, 

snack-uri, sucuri, pâine, murături, etc. 
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Mîncăruri și rețete făcute în casă: 

 Când gătim acasă, mesele sunt numite 

"feluri de mâncare" sau "rețete". 

 Este mai sănătos să gătim noi decât 

să cumpărăm alimente semipreparate. 

 Avantajele gătitului acasă: 

o Consumăm mâncarea imediat. 

o Știm întotdeauna ce ingrediente 

folosim si nu utilizăm substanțe 

care nu se află în mod natural în 

produsele alimentare (numite 

aditivi). 

o Folosim cantități mai mici de 

sare, zahăr și grăsimi (ulei sau 

unt). 

 Acestea au fost gătite, 

ambalate, etichetate într-o 

fabrică și apoi puse în 

vânzare. Acest lucru 

înseamnă că sunt aproape 

gata pentru consum.  

 De exemplu: crochete de pui 

congelate, pizza congelată, 

conserve de legume... 

Procesarea alimentelor 
 

Alimente semipreparate:  
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Să facem un exercițiu în care trebuie să vă uitați la  
fiecare aliment prezentat.  
Citiți numele fiecărui aliment. 

 
Marcați cu un X alimentele care credeți că pot fi mâncate în  

stare crudă.   
 

Apoi marcați tot cu un X pe cele care credeți  că se mănâncă 

gătite sau care trebuie gătite ca să se poată mânca.

Să verificăm ce ați învățat 

 

Paste  

Roșii 

 

Pește 

 

Ouă 

Cartofi 

Brocoli 

CRUDE 

 

GĂTITE 
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Să facem acum un alt exercițiu ca să înțelegem mai bine 
cum sunt produse unele alimente în fabrică. 

 

În mod deosebit, vom observa cum se face pâinea. 
 
Cu ajutorul săgeților, uniți desenul cu propoziția care explică ceea ce se 
întâmplă în imaginea respectivă. 

Să verificăm ce ați învățat 
 

Modelăm aluatul sub formă de 

franzelă.  

Pregătim ingredientele pentru 

pâine pe masa de lucru. 

Amestecăm și frământăm 

ingredientele cu mâna. 

Vindem pâinea unui client. 

Punem pâinile în cuptor. 

Scoatem pâinea din cuptor; 

este coaptă. Atenție! Este 

foarte fierbinte. 
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 Haideți acum să facem același exercițiu, dar de această 
dată ne referim la procesarea laptelui.  

 
Vom observa că procesul de obținere a laptelui este mai 

complicat decât fabricarea pâinii, dar vom învăța în plus, și de unde 
provine laptele și cum ajunge la noi. 
Cu ajutorul săgeților, uniți desenul cu propoziția care explică ceea ce 

se întâmplă în imaginea respectivă. 
 

Să verificăm ce ați învățat 

Fermierul așteaptă o mașină 

container care va colecta 

laptele. 

Comerciantul ia laptele 

ambalat de la fabrică. 

Fermierul mulge vacile în 

fiecare dimineață. 

Mama și fiica merg la magazin 

să cumpere laptele. 

Mama și fiica beau un pahar 

mare de lapte la micul dejun. 

Comerciantul duce sticlele de 

lapte la magazin. 
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În acest exercițiu vom afla cum se gătesc alimentele și de 
unde vin ele. 

 
Vom afla toată povestea ochiurilor, chiar de la început. 

 
      Cu ajutorul săgeților, uniți desenul cu propoziția care explică ceea ce se 
întâmplă în imaginea respectivă. 

Să verificăm ce ați învățat 
 

Gospodina adună ouăle din 

cuibar. 

Gospodina prăjește ouăle 

într-o tigaie cu ulei fierbinte. 

Găinile trăiesc în coteț. 

Găinile fac ouă în cuibarul din 

coteț. 

Gospodina păstrează ouăle 

proaspete în frigider. 

Gospodina și soțul ei mănâncă 

ochiuri. 
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Indiferent ce fel de alimente cumpărăm, fie ele proaspete 
sau procesate, trebuie să știm cum să le păstrăm acasă ca 

să nu se altereze. 
 

Același lucru e valabil și pentru felurile de mâncare gătite. 
Așadar, haideți să vedem cum se păstrează mâncarea. 

Există trei modalități de a păstra produsele alimentare la domiciliu: 

Păstrarea produselor alimentare 

 

ÎN CĂMARĂ 
 

ÎN FRIGIDER 
 

ÎN CONGELATOR 
 

Alimentele care nu 
sunt reci în 
magazin pot fi 
păstrate în cămară 
sau dulap. 

Alimentele care sunt 
reci în magazin trebuie 
păstrate în frigider.  
Tot în frigider punem și 
alimentele pe care 
dorim să le păstrăm 

reci. 
 

Alimentele care sunt 
înghețate în magazin 
trebuie păstrate în 
congelator. 

Toate alimentele care au ajuns la termenul de 
expirare trebuie aruncate!  
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Imaginați-vă că mergeți la cumpărături la supermarket și, 
odată ajunși acasă, trebuie să puneți cumpărăturile în cel 
mai potrivit loc de păstrare. 

 
Utilizați săgețile pentru a indica unde ați păstra 

alimentele. Dacă credeți că un anumit produs poate fi păstrat în 
două locuri diferite, folosiți două săgeți. 

La conservación de los alimentos Să verificăm ce ați învățat 
 

ÎN CĂMARĂ 

 

ÎN FRIGIDER 

 

ÎN CONGELATOR 
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Să luăm în considerare câteva aspecte: 

PE RAFTUL DE SUS 
 Alimentele gătite se vor pune 

întotdeauna deasupra celorlalte ca să 

nu cadă peste ele bucăți de alimente 

crude. Trebuie să le păstrăm acoperite 

și închise. 

PE RAFTURILE DIN MIJLOC 
 La mijloc ar trebui să existe două 

rafturi: 

- Unul pentru lactate (iaurt și 

brânză), sau mezeluri (cârnați, 

șuncă, salam). 

- Unul pentru carne și pește. 

       Aceasta este o zonă foarte rece a 

frigiderului și acest tip de alimente se 

păstrează adecvat. 

 

ÎN SERTARELE DE JOS: 

Vom pune fructe și legume pe care 

dorim să le ținem în frigider. 

În aceste sertare de jos ele se 

păstrează potrivit de reci. 

PE UȘA FRIGIDERULUI 
 

Vom pune băuturi pe care dorim să le 

răcim. 

Vom pune recipiente de lichide pe care deja 

le-am deschis: suc, lapte… 

Și vom mai pune diverse alte produse 

începute: sosuri, gemuri, unt, margarină, 

etc. 

Cum organizăm alimentele în frigider? 
 

RAFTUL DE SUS 

PARTEA DE 

MIJLOC 

PARTEA DE JOS  

SERTARE 
UȘA 
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Imaginați-vă că mergeți la cumpărături la supermarket, 
iar acum, odată ajunși acasă, trebuie să aranjați 
produsele în frigider pentru a fi corect păstrate. 

 
       Utilizați săgețile pentru a indica unde veți pune alimentele. 

Să verificăm ce ați învățat 
 

PARTEA DE SUS 

MIJLOCUL 

FRIGIDERULUI 

PARTEA DE JOS  

SERTARE 
UȘA 
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Am învățat unde se pun diversele feluri de alimente (cămară, 
frigider sau congelator) și ordinea în care ele trebuie să fie așezate 

în frigider. Acum vom învăța să depozităm produsele alimentare în 
mod corespunzător, adică bine împachetate și bine ambalate astfel 

încât să nu se strice. În plus, este foarte important să știm că toate 

alimentele care sunt alterate trebuie aruncate. 

 

Cum depozităm alimentele? 

Gătite (resturi de la 
masă) 

• Într-un recipient 
acoperit sau un vas 
acoperit cu folie de 
plastic. 

Cutii de conserve 
deschise (de sos de 

roșii, ton, etc) 

• Conținutul cutiei 
trebuie să fie scos și 
depozitat într-un 
recipient acoperit. 
Aruncați cutia. 

Recipiente cu capace 
sau dopuri (sticle, cutii 

de carton ...) 

• Se închid cu propriile 
lor capace sau 
dopuri. Asigurați-vă 
că sunt bine închise.  

Ouă 

• În ambalajul lor. 

Brânzeturi și 
mezeluri. 

• Împachetate în 
folie de plastic 
sau în ambalajul 
original.  

Carne și pește 
proaspete 

• Împachetate în folie 
de plastic sau în 
ambalajul original.   
E bine, de 
asemenea, să le 
punem pe o farfurie 
sau într-o tăviță, ca 
să nu se scurgă 
lichidul.    

Fructe și legume 

• În sertarele de 
jos, fără pungi. 

Alimente în 
congelator 

• În recipiente sau 
pungi închise 
ermetic pe care 
puneți etichete 
care indică ce 
este și când a 
fost congelat. 

Alimente în 
cămară 

• Foarte bine 
închise și în 
propriile lor 
recipiente. 
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In exercițiul de mai jos, vom încerca să găsim alimente 
care nu ar trebui să fie în frigider: fie pentru că nu sunt 

corect acoperite sau fiindcă sunt alterate. 
Încercuiți alimentele care nu ar trebui să fie în frigider fiindcă nu 

sunt bine acoperite sau fiindcă sunt stricate. 

Să verificăm ce ați învățat 
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Când cumpărați alimente este important să citiți unele 

părți ale ambalajelor și ale etichetelor. Veți afla astfel: 

1. Mărimea porției. 

2. Data expirării sau intervalul de consum 

recomandat.  

3. Ingredientele. 

4. Valorile nutriționale. 

1)MĂRIMEA PORȚIEI: Ea ne spune cât de mult cântărește o 
singura porție din acel aliment. De exemplu, într-o cutie de 
prăjituri, porția individuală este o prăjitură. Deci, putem ști dacă 

o singură prăjitură are o cantitate mare de grăsimi sau zahăr și 
să decidem dacă putem mânca mai multe sau doar câteva. 
 

2) DATA EXPIRĂRII SAU 
DATA LIMITĂ: Ne spune până 
când putem consuma acele 
alimente fără vreun risc pentru 
sănătatea noastră (doar dacă nu 
le-am deschis).  
Odată deschise, ar trebui să fie 

consumate în 3 sau 4 zile, în 
special produsele lactate și din 
carne. 

 
 
 

 

 

Cum citim etichetele? 

O porție 

De fiecare dată când mănânc 

alimentul respectiv 



 

 

THE LOREM IPSUMS OTOÑO 2016 

15 

Cum citim etichetele? 
 

3) INGREDIENTELE: Sunt informații cu privire la elementele 
care au fost folosite pentru a face produsul. Numele 
acestora apar întotdeauna în ordine descrescătoare, de la 
cantitatea cea mai mare la cea mai mică. Trebuie să 
acordați atenție specială și să verificați dacă între 

ingrediente nu sunt și grăsimi considerate "rele" pentru 
corpul nostru. Acestea sunt numite grăsimi parțial 
hidrogenate. Ele sunt foarte frecvente în produsele 
procesate. 

 
Persoanele cu alergii, intoleranțe sau boala celiacă 
ar trebui să acorde atenție deosebită ingredientelor de       
care trebuie să se ferească. 

 

 
 

 
4) VALORILE NUTRIȚIONALE: Industria alimentară este 

obligată să ne informeze cu privire la conținutul de 
nutrienți care sunt dăunători pentru sănătate atunci când 
aceștia sunt prezenți într-o proporție ridicată. Acești 
nutrienți sunt: 
 
- Zahărul 
- Grăsimile 
- Grăsimile saturate 
- Sarea 

 
De asemenea, trebuie să ne informeze cu privire la 

cantitatea acestora într-o porție de alimente. 
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Întrebări:  

 
1) Câte grame are o porție? ___________________ 
 
2) Câte porții se află în pachet? ____________ 

 

Această etichetă este 
de pe un pachet de 

prăjituri. 

Să verificăm ce ați învățat 
 

Exercițiul de mai jos ne va învăța cum să interpretăm 
etichetele alimentelor. Pentru aceasta, ne vom uita la 
imaginile unor etichete și vom pune întrebări în legătură 
cu ele.   
 
Răspundeți la întrebări privind cu atenție imaginea. 
 

Întrebări:  

 
3) Care este data de expirare din imaginea din stânga? __________ 
 
4) Care este data până la care se poate consuma produsul din 
imaginea din dreapta? _______________________ 
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Știați că? 
 

DACĂ MERGEȚI LA CUMPĂRĂTURI CÂND 
NU VĂ E FOAME, ALIMENTELE PE CARE 
LE VEȚI ALEGE VOR FI MAI SĂNĂTOASE 
 
Studii științifice arată că dacă mergem 
la cumpărături dimineața sau după-
amiaza devreme (după micul dejun sau 
prânz) vom face alegeri mai 

bune/sănătoase pentru dieta noastră. 

IDEI PENTRU CUMPĂRĂTURI MAI SĂNĂTOASE: 
 

ÎNAINTE DE CUMPĂRĂTURI 

• Faceți o listă cu ceea ce vă trebuie. 

• Mergeți la cumpărături atunci când nu vă e foame. 

• Luați-vă ochelarii ca să puteți citi etichetele. 

ÎN TIMP CE FACEȚI CUMPĂRĂTURILE 

• Mai bine alegem alimente naturale și nu 
procesate. 

• Mai bine alegem alimente proaspete și nu gătite. 

• Împărțim căruciorul de cumpărături astfel: 

• Jumătate: fructe, legume și zarzavaturi. 

• Cealaltă jumătate: carne, pește, ouă, paste, orez, 
pâine...și lapte. 

DUPĂ CUMPĂRĂTURI 

• Verificați că ați cumpărat tot ce aveți nevoie. 

• Citiți etichetele. 



 

 

 

Am învățat multe lucruri. Să recapitulăm și să ne împrospătăm 

memoria ca să nu uităm. 

Ajutați-ne să ne amintim. Succes! 
 

 
1. Încercuiți alimentul care a fost procesat în fabrică. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Uniți cu o săgeată alimentul cu animalul de la care provine.  

De asemenea, uniți alimentul cu fabrica dacă a fost procesat într-o 
fabrică.  
 

 
 

Ce am învățat? 
 



 

 

 
 

3. Încercuiți alimentele care se depozitează în sertarele frigiderului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Încercuți alimentele care se depozitează pe raftul de sus al frigiderului.  
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Ce ar trebui să facem cu alimentele care au expirat cu o zi: le mâncăm 

sau le aruncăm?  

 

 

 

 

6. Ce ar trebui să facem cu alimentele stricate: le gătim sau le aruncăm?  

        

 

 

Ce am învățat? 



 

 

ADEVĂRAT SAU FALS 

 

7. Este mai bine să mergi la cumpărături atunci când îți este foame. 

 

 

8. Este bine să faci o listă de cumpărături înainte de a merge la magazin.  

 

 

9.  Ingredientele sunt scrise de la cantitatea cea mai mare la cea mai 

mică. 

 

 

10. Cei mai importanți nutrienți la care suntem atenți sunt grăsimile, 

zaharurile și sarea. 

 

 

11. Este mai sănătos să gătim acasă decât să cumpărăm alimente 

semipreparate.  
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Angajamentul pentru sănătate 

 

Mai jos aveți câteva sugestii pentru 
sănătatea voastră. 

 
Alegeți-le pe cele care vi se potrivesc. 

 
Apoi faceți un magnet pentru frigider 

(dacă e nevoie cereți ajutorul familiei). 

Astfel vă veți amintiți zilnic  
angajamentul vostru pentru sănătate! 

 

Și voi puteți să 

propuneți alte obiceiuri 
și activități. 

Ați putea cere și ajutorul 
familiei. 

. 

O
b
ic

e
iu

ri
 a

lim
e
n
ta

re
 

• Să 
mănânc 
mai puține 
alimente 
procesate. 

• Să 
mănânc 
mai multe 
fructe și 
salate. 

• Să păstrez 
alimentele 
bine 
acoperite 
în frigider.  

A
c
ti
v
it
a

te
 

• Să ajut la 
cumpărături. 

• Să ajut la 
depozitarea 
alimentelor. 

• Să arunc 
resturile și 
gunoiul. 



 

 

Scrieți aici angajamentul pentru sănătate.  
Faceți un magnet pentru frigider. 



 

 

 

 


