
 

 

CE VOM ÎNVĂȚA? 

 Vom afla cum să avem o dietă sănătoasă. 

 Vom încerca alimente care nu ne plac sau 

pe care nu le-am gustat niciodată. 

 Vom învăța când să mâncăm și ce să nu 

facem imediat după masă. 

 Vom învăța să controlăm cât mâncăm. 

 Vom alcătui meniuri simple și echilibrate 

și vom putea să alegem un meniu și la 

restaurant. 

 Vom învăța cum să ne purtăm la masă - 

bunele maniere. 
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Să mâncăm fructe zilnic. 
Cel puțin 2 fructe zilnic. E și mai bine dacă unul din 

acestea este ales dintre citrice, de exemplu o 

portocală. 

Să mâncăm leguminoase săptămânal (de 2-3 ori). 
 Linte, năut, fasole neagră, fasole albă sau mazăre.   

Să mâncăm legume zilnic. 
Cel puțin de două ori per zi. E și mai bine dacă 

mâncăm o salată o dată per zi. 

Să bem apă. 
Întotdeauna apa este cea mai bună băutură. 

5 LUCRURI PE CARE SĂ LE FACEM: 
: 

Cheia unei diete sănătoase 
 

Să folosim ulei de măsline extra sau virgin. 
Aproximativ 2 linguri zilnic. Putem folosi și ulei de 

floarea soarelui presat la rece sau amândouă. 

Pentru a fi sănătoși este foarte important să mâncăm 
corect.  
Pentru a avea un regim alimentar sănătos este important 
să mâncăm alimente sănătoase și în aceeași măsură, să 

evităm alimentele mai puțin sănătoase.  
Aceste recomandări se pot rezuma în cinci lucruri pe care să le facem 
și cinci lucruri pe care să le evităm. 
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Să evităm să mâncăm carne zilnic. 
Proteinele ar trebui alternate.  

De exemplu: luni - carne, marți - ouă, miercuri - 

orez, joi – pește, vineri – fasole, sâmbătă – carne, 

duminică - mazăre. 

Să evităm semipreparatele. 

Pizza congelată, crochete, bețișoare de pește 

congelate, alimente aurii, etc… 

Să evităm băuturile răcoritoare, sucurile 
concentrate, amestecurile de diverse băuturi … 
Băuturile cu zahăr. 

Chips-uri, dulciuri, covrigei, etc. 

5 LUCRURI PE CARE SĂ LE EVITĂM: 

După cum am spus înainte, este foarte important să 
evităm anumite mâncăruri (și obiceiuri) care nu sunt 
sănătoase. 
 
O dietă sănătoasă înseamnă să mâncăm corect și să 
evităm ceea ce nu e sănătos. 

Alternar las proteínas 

Cheia unei diete sănătoase 
 

Să evităm alimentele grase. 
Friptură rece, brânză, smântână, unt, patiserie, 

prăjituri, ciocolată. 

Să evităm gustările nesănătoase între mese. 
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În acest exercițiu vom verifica dacă știm ce fel de 
alimente trebuie să mâncăm zilnic fiindcă sunt sănătoase 
și pe care să nu le mâncăm pentru că sunt nesănătoase. 
 
Încercuiți alimentele pe care TREBUIE să le 
consumăm zilnic sau frecvent. 

Alternar las proteínas 

Claves de una alimentación saludable Să verificăm ce ați învățat 
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De cele mai multe ori, nu vrem să mâncăm un aliment din 
cauza mirosului sau aspectului său și imediat spunem “nu 
îmi place”, fără să-l fi gustat.  

 
 

S-ar putea să ne înșelăm; aceste alimente ar putea fi necesare și bune 
pentru sănătatea noastră. Prin urmare, este important să le încercăm 
și să nu ne luăm după prima impresie.  

 
Când le gustăm, se pot întâmpla două lucruri: 
 
- Nu ne place gustul. 
- Alimentele au un gust acru sau amar și nu ne place prea mult.  

 
Din acest motiv, e bine să învățăm cum să le gătim ca să aibă un gust 
care ne place.   

 

Peștele are un gust amărui, așa că uneori nu ne place prea mult.  
 
Soluții posibile: 

 Adăugăm puțin suc de lămâie și 
portocală. 

 Presărăm frunze de pătrunjel sau mărar 
sau piper. 

 Servim cu sos de roșii sau piure de 
cartofi. 

 
 
Legumele pot avea și ele un gust amărui, mai ales cele verzi.  

 
Soluții posibile: 

 Le gătim cu ceapă 
 Le gătim cu usturoi 
 Adăugăm nuci 
 Adăugăm sos de roșii  

 Adăugăm ulei de măsline 
 Adăugăm mirodenii sau ierburi 
 Adăugăm ardei și ceapă 
 Facem combinații cu: ulei de măsline, 

usturoi și rozmarin. Ardei și ceapă în 
ulei de măsline.

Vamos a comprar Să încercăm mâncăruri noi 
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Angajamentul vostru pentru sănătate din această săptămână ar putea fi să 

încercați o mâncare pe care nu ați gustat-o niciodată sau să încercați mâncarea 
care nu vă place (de exemplu, alimente sănătoase cum sunt legumele).  

Vamos a comprar Să verificăm ce ați învățat 

 
Notați mâncărurile care nu vă plac și cele pe care 
nu le-ați gustat niciodată: 
 
• I DISLIKE: 
_____________________________________ 
 
• I HAVE NEVER TRIED: 
__________________________ 

NU-MI PLACE 

 

 

 

 

 

N-AM GUSTAT NICIODATĂ 
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A respecta un program fix de masă este foarte important pentru 

menținerea greutății optime.  

 
Oamenii au nevoie să mănânce la un interval de 3-4 ore, ca să asigure 

funcționarea organismului și nevoile acestuia.  
 

A respecta un program fix de masă este la fel de important ca și a nu mânca 
între mese. 

MICUL DEJUN 
Este prima masă a zilei și e importantă. 
E bine să includă lactate, cereale (ovăz, 

pâine prăjită… ) și fructe. 

GUSTAREA 
Este opțională. Luăm o gustare dacă 
am mâncat puțin la micul dejun sau 
dacă știm că vom lua prânzul mai 
târziu. 

PRÂNZUL 
Este important să mâncăm variat dar 
nu în cantități mari. E important să nu 

mâncăm repede. 
. 

O GUSTARE SĂNĂTOASĂ ÎNTRE PRÂNZ 

ȘI CINĂ 
Este o ocazie bună să mâncăm fructe, 
nuci sau un iaurt. 

CINA 
Trebuie să fie ușoară. Multe legume. 

Diferită de prânz. 

Când trebuie să mâncăm? 
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A respecta un program de masă este foarte important 
pentru menținerea greutății optime. 
 
Scrieți numele mesei pe care o luați de obicei  

la acea oră, pe rândurile din dreptul ceasurilor. 
 
Nu uitați că gustarea de dimineață și cea de după-amiază nu sunt 
esențiale, dar ne ajută să nu ne fie foarte foame la prânz sau la cină. 

Să verificăm ce ați învățat 

 

M 

G 

P 

G 

C 
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Pe lângă ce am învățat până acum, un alt aspect foarte 
important este să controlăm cantitatea de alimente pe 
care o mâncăm pentru a ne menține o greutate optimă. 
 

Trebuie să mâncăm doar atât cât avem nevoie ca să nu ne 
îngrășăm și să nu ne fie rău.    

Farfuriile și ceștile ne arată cantitățile pe care e bine să le 
mâncăm.   

Cât trebuie să mâncăm? 

MICUL DEJUN 
Vom folosi o cană pentru lapte și o 
farfurie mică pentru pâinea prăjită 
și fructe. 

GUSTAREA 
Vom folosi o farfurie mică pentru 
jumătate de sandvici + un pahar 
pentru apă sau suc de fructe 
proaspăt. 

PRÂNZUL 
Vom folosi o farfurie normală 
pentru felul principal + 1 bol pentru 
salată + pahar de apă + 1 fruct. 

GUSTAREA DINTRE PRÂNZ ȘI 

CINĂ 
Vom folosi o ceașcă mică pentru 
lapte și o farfurie mică pentru 
pâinea prăjită, nuci sau iaurt. 

CINA 
Vom folosi o farfurie normală 
pentru felul principal + fruct sau 
iaurt + 1 pahar de apă. 
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Înainte am arătat că farfuriile, paharele și ceștile ne pot 
ajuta să ne dăm seama ce cantități putem mânca la fiecare 
masă. 
 

În exercițiul de mai jos am schimbat ordinea meselor. 
 
Scrieți numele mesei care corespunde cu numărul farfuriilor, paharelor 
și ceștilor. 

Să verificăm ce ați învățat 

 

M 

G 

P 

G 

C 
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Pentru a alcătui meniul vom alege 
alimente din roata alimentară astfel:  
 
Legume: cât de multe dorim.  
 
Fructe: unul. 
 
Pâine, orez, cartofi și paste: doar un 
sortiment.  
 
Proteine: carne, pește, leguminoase 
și ouă:  doar un sortiment. 
 
De băut: întotdeauna apă. 
 

 Ca să ne amintim ce alimente se află în fiecare grupă, să revedem 
roata alimentară din Modulul 1:  

 

 

Proteine  

Lapte și 

produse 

lactate 

Fructe Legume 

Alimente bogate 

în amidon:  

Grăsimi 

Cum proiectăm un meniu 

 
Este foarte important să ne alcătuim zilnic un meniu  
sănătos. Putem folosi imaginea de mai jos, unde, din toată 
cantitatea: 

1) Jumătate din farfurie să fie de origine 
vegetală. 

2) Un sfert de farfurie trebuie să fie proteine. 
3) Alt sfert de farfurie trebuie să fie cereale, 

semințe și leguminoase. 
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În această activitate vă veți crea propriul meniu. Scrieți 
pe farfuria din desen numele alimentelor pe care vreți să le 
mâncați. 
Alegeți alimente de pe roata alimentară. 

Asigurați-vă că la final meniul este gustos și apetisant.  

 

Să verificăm ce ați învățat 
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Mâncatul nu înseamnă doar “a te hrăni” ci este și un act 
social fiindcă se face în compania altor oameni. 

 
Este foarte important să ne comportăm frumos la masă pentru ca 
fiecare masă să fie un moment de bucurie. Astfel îi vom face pe ceilalți 
să ne accepte cu plăcere în compania lor. 
 

A nu te purta frumos la masă e un semn de lipsă de respect pentru 
ceilalți.  
 
S-ar putea ca ceilalți să nu dorească să mănânce cu noi și să-și caute 
un alt loc, cât mai departe. 

 
 

Să ne spălăm pe mâini înainte de a mânca. 
Este important să nu contaminăm mâncarea cu 

murdărie și astfel să arătăm respect față de comeseni. 

Să stăm la locul nostru. 

Sau unde ni se spune să ne așezăm. 

Să ajutăm la punerea mesei. 
Pentru că a pune masa este 

o activitate pe care trebuie 

să o facem împreună.

 
  

Să mâncăm așezați pe scaun. 

Să apropiem scaunul de masă. 

Să-i așteptăm și pe ceilalți înainte de a  

începe să mâncăm. 

12 LUCRURI PE CARE SĂ LE FACEM: 

Cum ne comportăm la masă 

 

Nu începem să mâncăm până când nu 

e toată lumea la masă. 
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Să ne ștergem cu șervețelul. 
Nu folosim fața de masă, mânecile sau mâinile.  

Dacă este nevoie ne ștergem la gură de fiecare dată 

după ce bem apă sau luăm din mâncare. 

Să bem fără să facem zgomot. 

Și fără grabă. 

Să mestecăm cu gura închisă. 

Să ajutăm la strânsul mesei. 
Pentru că am servit masa cu toții. 

. 

Să cerem apă sau pâine spunând întotdeauna  

„vă rog”. 

 Să oferim apă sau pâine chiar dacă acestea nu sunt cerute. 

Să învățăm și mai multe despre bunele maniere la masă.  

Să luăm bucături mici de mâncare, cu lingura sau 

furculița. 

Astfel evităm să punem prea mult în gură, să 

murdărim buzele sau să ne cadă din mâncare. 

Să lăsăm mâncare și pentru ceilalți. 

Să luăm cantități mici pentru ca toată lumea să 

poată gusta din toate. Ar fi bine să luăm bucățile sau 

porțiile care sunt lângă noi și nu doar ceea ce ne 

place cel mai mult. 

Și fără grabă. 
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Activitatea care urmează verifică ce ați învățat despre ce e 
bine și ce nu e bine să facem când luăm masa împreună cu 

alte persoane. 
 
Încercuiți imaginile care corespund unor maniere politicoase la 
masă. 

Să verificăm ce ați învățat 
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DACĂ SE COMBINĂ MAI MULTE ALIMENTE PE ACEEAȘI FARFURIE, 
SE OBȚINE O HRANĂ MAI NUTRITIVĂ DECÂT DACĂ SE MĂNÂNCĂ 
ALIMENTELE SEPARAT. 
 
De exemplu: este mai hrănitor să mâncăm linte cu orez decât să 
mâncăm doar linte sau doar orez. 
 
În Modulul 1 am explicat că alimentele bogate în proteine sunt 

constructori fizici (ca și cărămizile cu care construim o casă) și ne 
ajută la musculatură, țesuturi, etc.  
 
Ei bine, nu toate cărămizile sunt la fel. Unele au defecte dar, dacă le 
combinăm bine între ele, obținem cărămizi mai mari și mai solide, cu 
alte cuvinte obținem proteine mai nutritive, iar mușchii și țesuturile 
noastre vor fi mai puternice și mai sănătoase. 
 
Iată câteva combinații în imaginile de mai jos: 

TOCANĂ DE 

LEGUME 

 

PUTEȚI COMBINA ALIMENTELE ȘI DACĂ PREGĂTIȚI REȚETE 
TRADIȚIONALE. 
 
Puteți lua ca exemplu rețetele mediteraneene de mai jos: 
 
 
 
 

PEȘTE CU 

LEGUME 

CARNE CU 

CARTOFI 

 

OREZ CU 

MAZĂRE 

 

OREZ CU LAPTE 

 

PAELLA (orez cu 

fructe de mare sau 

carne de iepure/pui) 

Știați că…? 
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Vă vom prezenta alternative sănătoase la gustări pe care le puteți 
încerca între prânz și cină sau oricând doriți să ciuguliți ceva. Alegeți 
cinci dintre alimentele de mai jos și încercați să le mâncați în timpul 
săptămânii, câte unul în fiecare zi. 
 

Alternative sănătoase la gustările dulci 
 
1. Felii de pepene, căpșuni, struguri sau orice fruct aveți la îndemână. 

Căutați fructe de sezon fiindcă vor fi probabil mai ieftine. 
 

2. Fructe uscate – ce-ar fi să mâncați câteva bucățele de mango, 
banană sau ananas? Nu uitați, să nu fie mai mult de un pumn mic 
de fructe uscate. 

 
3. Iaurt cu fructe cu conținut mic de grăsime. 
 

4. Un pumn de cereale uscate, fără sau cu puțin adaos de zahăr și 
câteva stafide negre sau albe. 

 

 
 

I take care of my health Am grijă de sănătatea mea 
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Idei de gustări delicioase și sănătoase 
 
În loc de chips, nuci sărate, jumări de porc, care au toate un conținut 
mare de sare și grăsimi, încercați: 
 

1. Cartofi copți (un cartof mic). 

2. Un pumn de nuci asortate nesărate. 

3. Un pumn de semințe de dovleac și floarea soarelui.  

4. Lipii și sosuri cu grăsimi puține ca salsa sau humus. 

5. Rondele de orez expandat cu cremă de brânză slabă și castravete. 

6. Bețișoare de țelină umplute cu cremă de brânză slabă. 

7. Floricele de porumb făcute acasă (fără zahăr sau sare). 

8. Rondele de orez, porumb sau ovăz nesărate. 

 
 

Am grijă de sănătatea mea 
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1. Nu este important să mâncăm 

alimente sănătoase. 

 

2. Trebuie să mâncăm fructe și 

legume în fiecare zi. 

 

3. Este important să evităm 

alimentele nesănătoase. 

  

4. Care este alimentul sănătos? 

a. Chipsul 

b. Berea 

c. Roșia 

5. Care este alimentul nesănătos? 

a. Mărul 

b. Croissantul 

c. Salata verde 

6. Care este cea mai bună băutură 

când ne este sete?  

a. Cafeaua 

b. Vinul 

c. Apa 

7. Este important să mâncăm 

regulat. 

 

 

 

Ce am învățat? 

 
Punctaj obținut 

(se completează de către 
profesor): 

___________________ 

Am învățat multe lucruri. Să recapitulăm și să ne împrospătăm 

memoria ca să nu uităm. 

Ajutați-ne să ne amintim. Succes! 

 

8. Ce se întâmplă dacă mâncăm mai 

mult decât avem nevoie?  

a. Ne îngrășăm. 

b. Slăbim. 

 

9. Jumătate din alimentele de pe 

farfuria mea tebuie să fie:  

a. Carne 

b. Pește 

c. Legume și fructe 

 

10. Trebuie să ne spălăm pe 

mâini înainte de a mânca.  

 

 

11. Să mâncăm cu gura 

deschisă sau să vorbim cu gura 

plină se consideră?  

a. Rele maniere. 

b. Bune maniere. 
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Angajamentul pentru sănătate 

 

Mai jos sunt câteva sugestii de activități 
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
 

• O zi per 
săptămână 
fără carne. 

• Să mânânc 
legume zilnic. 

• Să mănânc 
mai multe 
leguminoase. 

• Să nu beau 
băuturi 
acidulate sau 
foarte reci. 

• Să încerc 
alimente noi. 

A
c
ti
v
it
ă

ți
 

• Să ajut la 
punerea 
mesei. 

• Să ajut la 
strânsul 
mesei. 

• Să mă plimb 
înainte și 
după ce am 
mâncat. 
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Compromiso Saludable Scrieți aici angajamentul pentru sănătate.  

Faceți un magnet pentru frigider. 
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