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     Fiecare dintre noi ne dorim, 
înainte de toate, să fi m sănătoşi, 
să creştem puternici sau să 
devenim campioni. Sănătatea 
o putem dobândi şi menţine 
prin obiceiuri zilnice de hrană, 
mişcare şi igienă.
     Este nevoie doar să 
respectăm câteva reguli simple: 
să  avem o alimentaţie 
sănătoasă şi simplă, să facem 
mişcare zilnic, să ne 
protejăm organismul prin odihnă şi să respectăm normele 
de igienă.
     Alimentele înseamnă viaţă. Felul în care mâncăm 
determină starea noastră de sănătate. Mâncarea 
naturală ne oferă substanţe minerale, vitamine, enzime, 

fi bre, oligoelemente. Acestea hrănesc 
celulele, ţesuturile, părul, pielea, oasele, 
muşchii, dinţii şi ochii.
     Corpul omenesc este alcătuit din 
celule aranjate asemeni cărămizilor 
într-o construcţie; celulele au nevoie de 
substanţe nutritive pentru a se hrăni, a 
creşte şi a se înmulţi, iar aceste substanţe 
sunt preluate din mâncare. De aceea 
încă din copilărie trebuie să învăţăm să 
ne hrănim corect. 

înainte de toate, să fi m sănătoşi, 

naturală ne oferă substanţe minerale, vitamine, enzime, 

într-o construcţie; celulele au nevoie de 

încă din copilărie trebuie să învăţăm să 

Dragi copii,
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 Trăim vremuri agitate, suntem benefi ciarii 
celui mai mare progres material şi 

informaţional şi totuşi nu mai ştim care ne sunt reperele. 
Ştim multe lucruri, avem multe obiecte dar nu 
mai suntem siguri dacă ştim esenţa vieţii.
  Am uitat că un aliment are rolul de a ne 
infl uenţa corpul, gândirea şi emoţiile. 
  Am uitat că în vremurile trecute cultivarea, 
prepararea, servirea şi consumarea hranei erau 
sacre şi se desfăşurau după ritualuri bine 
stabilite.
  Am uitat că servirea mesei avea un rol în 
construirea şi menţinerea relaţiilor de familie.
     Din lipsă de timp consumăm hrana haotic 
şi corpul nostru ne răspunde în acelaşi mod. 
Părintele este primul model după care se structurează 
copilul şi de aceea el trebuie să fi e conştient de 
faptul că obiceiurile alimentare sănătoase încep din 
copilărie. Dezvoltarea copilului va fi  infl uenţată încă din 
primele zile de viaţă, de obiceiurile alimentare pe care le 
va avea. Modifi cările de greutate sau tulburările 
legate de alimentaţie îşi pot avea rădăcinile în copilărie, 
în luptele din familie sau mesajele contradictorii legate de 
alimentaţie. Este important să se ţină seama de faptul că în 
cele din urmă copilul decide cantitatea de 
mâncare pe care o consumă. Părintele este 
dator să îi ofere produse sănătoase într - o 
atmosferă care să-i confere siguranţă.

 Trăim vremuri agitate, suntem benefi ciarii 
celui mai mare progres material şi 

alimentaţie. Este important să se ţină seama de faptul că în 

prepararea, servirea şi consumarea hranei erau 

  Dragi părinţi,
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Chef Cezar:

 Activitatea fi zică şi alimentaţia corectă sunt foarte importante pentru 
dezvoltarea ta sănătoasă. Mişcarea zilnică este o condiţie obligatorie 
pentru un organism sănătos.
Lipsa activităţii fi zice duce în timp la sedentarism. Fără exerciţiu, muşchii se 
micşorează şi cer mai puţin oxigen de la inimă şi plămâni. În timp ajungi 
să fi i obosit, te poţi îngrăşa, procesele metabolice sunt incetinite şi pot 
apărea boli.
     Pentru tine, pentru corpul şi sănătatea ta, mişcarea este minunată, îţi 
poate schimba starea de spirit şi vei alunga astfel plictiseala. Mişcarea îţi 
bucură sufl etul şi îţi oferă sănătate.

FII SĂNĂTOS !

DISTREAZĂ-TE! 

ALEARGĂ ! 

MANÂNCĂ ! 

INFORMEAZĂ-TE !
JOACĂ -TE ! 
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FII SĂNĂTOS !

ALEARGĂ ! 

Iată câteva benefi cii ale 
activităţii fi zice:

  Îmbunătăţeşte forma fi zică
  Stimulează încrederea în sine
  Ajută la controlarea 
comportamentului
  Dezvoltă abilitatea de a 
comunica în grup
  Dezvoltă pasiunea pentru 
practicarea sporturilor de 
performanţă
  Formează deprinderea de a 
urma reguli şi de a fi  corect
  Ajută la învăţarea 
conceptului – Dacă câştigi 
continuă, dacă pierzi continuă
  Asigură o formă fi zică bună
  Creşte performanţa şcolară

    În aceste vremuri agitate, nutriţia 
şi activitatea fi zică sunt din păcate 
lăsate în urmă. Această broşură vă 
oferă informaţii care să vă ajute să 
fi ţi o persoană activă şi informată.

  Îmbunătăţeşte forma fi zică

  Ajută la controlarea 

comunica în grup
  Dezvoltă pasiunea pentru 

  Ajută la învăţarea 

  Asigură o formă fi zică bună
  Creşte performanţa şcolară

  Îmbunătăţeşte forma fi zică
  Stimulează încrederea în sine

comportamentului
  Dezvoltă abilitatea de a 

performanţă
  Formează deprinderea de a 

continuă, dacă pierzi continuă
  Asigură o formă fi zică bună
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    În aceste vremuri agitate, nutriţia 
şi activitatea fi zică sunt din păcate 
lăsate în urmă. Această broşură vă 
oferă informaţii care să vă ajute să 
fi ţi o persoană activă şi informată.



Alimentaţie sănătoasă

     A mânca echilibrat înseamnă a mânca în primul rând variat, din toate 
grupele alimentare legume, fructe, carne, ouă, lactate, cereale, grăsimi.
Totodată, este necesară respectarea orelor de masă şi adecvarea porţiilor în 
funcţie de vârstă şi greutate. Alimentaţia echilibrată asigură toate substanţele 
necesare organismului pentru:

  A se dezvolta armonios
  A-i creşte imunitatea
  A fi  plin de energie şi vitalitate.

  A se dezvolta armonios

  A fi  plin de energie şi vitalitate.
  A-i creşte imunitatea
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             Sănătatea începe din farfurie

 Hrănirea sănătoasă nu se referă doar la alegerea 
alimentelor sănătoase pentru consum ci şi la modul în care 
ele sunt preparate înaintea consumării. Alimentele pot suferi 
pierderi nutritive în timpul gătirii, modul de preparare fi ind 
cheia unei alimentaţii sănătoase. Ne vom bucura astfel de 
preparate nutritive, sănătoase, gustoase şi aspectuoase. 
Operaţiunile culinare determină modifi cări în structura fi zică 
şi chimică a alimentelor cu scopul de a le îmbunătăţii gustul 
şi valoarea nutritivă. Pofta de mâncare şi efi cienţa digestiei 
depind de mirosul, gustul precum şi de aspectul plăcut al 
alimentelor.
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depind de mirosul, gustul precum şi de aspectul plăcut al 
alimentelor.alimentelor.

Informaţiile, paşii şi 
recomandările din 

această broşură te pot 
determina să-ţi găseşti calea 

proprie spre sănătate.
   

CĂLĂTORIE PLĂCUTĂ!
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Obiceiurile alimentare 
sănătoase începute în 
copilărie constituie piatra 
de temelie a vieţii

     În aceste vremuri agitate, nutriţia 
şi activitatea fi zică sunt din păcate 
lăsate în urmă. Această broşură 
vă oferă informaţii care să îl ajute 
pe copilul dumneavoastră să fi e o 
persoană activă şi informată.

Iată câteva benefi cii ale 
alimentaţiei sănătoase:

  Veţi creşte şi veţi avea o 
dezvoltare armonioasă a corpului
  Vă  veţi  întări sistemul  osos
   Veţi avea o imunitate crescută 
şi astfel vă puteţi apăra organismul 
de microbi şi bacterii.
  Veţi avea o performanţă 
şcolară ridicată căci un corp  
sănătos are şi o minte sănătoasă
  Veţi avea controlul greutăţii 
corporale şi nu uitaţi: un corp 
sănătos în copilărie va fi  un corp 
sănătos în viaţa adultă
  Veţi avea o imagine de sine 
crescută
  Veţi preveni o serie de boli 
cronice (diabet, obezitate, afecţiuni 
cardiace) care pot fi  cauzate de 
obiceiuri alimentare nesănătoase.

  Vă  veţi  întări sistemul  osos
   Veţi avea o imunitate crescută 

  Veţi creşte şi veţi avea o 

sănătos are şi o minte sănătoasă
  Veţi avea controlul greutăţii 

  Veţi preveni o serie de boli 

dezvoltare armonioasă a corpului
  Vă  veţi  întări sistemul  osos

de microbi şi bacterii.
  Veţi avea o performanţă 

sănătos în viaţa adultă
  Veţi avea o imagine de sine 

     În aceste vremuri agitate, nutriţia 
şi activitatea fi zică sunt din păcate 
lăsate în urmă. Această broşură 
vă oferă informaţii care să îl ajute 
pe copilul dumneavoastră să fi e o 

Iată câteva benefi cii ale Iată câteva benefi cii ale Iată câteva benefi cii ale Iată câteva benefi cii ale 
alimentaţiei sănătoase:

  Veţi creşte şi veţi avea o 
dezvoltare armonioasă a corpului
  Vă  veţi  întări sistemul  osos
   Veţi avea o imunitate crescută 
şi astfel vă puteţi apăra organismul 

  Veţi avea o performanţă 
şcolară ridicată căci un corp  
sănătos are şi o minte sănătoasă
  Veţi avea controlul greutăţii 

un corp 
sănătos în copilărie va fi  un corp 

  Veţi avea o imagine de sine 

  Veţi preveni o serie de boli 
cronice (diabet, obezitate, afecţiuni 
cardiace) care pot fi  cauzate de 
obiceiuri alimentare nesănătoase.

Iată câteva benefi cii ale Iată câteva benefi cii ale 
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     O dietă echilibrată înseamnă o dietă care conţine în proporţii adecvate elemente 
nutritive necesare sănătăţii organismului nostru. Organismul nostru conţine aproximativ 
60% apă, 16% proteine, 10 - 25% grăsime (15 - 30% la femei), 5% minerale, 1% 
carbohidraţi. Pentru o dietă echilibrată avem nevoie de un aport crescut din anumite 
alimente. Acestea sunt numite macronutrienţi şi includ: carbohidraţi, lipide şi proteine. 
     De asemenea mai avem nevoie de o cantitate mai mică de alte alimente, 
micronutrienţii care includ vitaminele si mineralele. O parte importantă a unei diete 
echilibrate este reprezentată de fi bre şi apă. Apa este necesară pentru toate reacţiile 
din organism. 
     Apa este cel mai important constituent al organismului uman, o cantitate de 
până la patru cincimi din greutatea corpului nostru fi ind constituită din apă. Apa 
este solventul principal pentru produşii de digestie, fi ind esenţială pentru eliminarea 
reziduurilor şi toxinelor din organism.
     Aşa cum am mai spus, apa reprezintă un dizolvant pentru multe substanţe şi este 
mediul în care se desfăşoară majoritatea reacţiilor chimice care fac parte din procesul 
de metabolism. Rolul apei în organism este foarte important.
     Apa ingerată este transportată prin sânge în tot organismul şi este reţinută în 
ţesuturi în funcţie de nevoi. Rezervele de apă ale corpului se găsesc în special în 
muşchi şi în piele. Pe lângă acestea, şi alte organe conţin o cantitate însemnată de 
apă care le facilitează funcţionarea: creierul, fi catul, plasma sanguină, plămânii, etc.
Corpul tău are nevoie de apă. Sucurile nu înlocuiesc apa, iar ceaiul de la micul 
dejun nu este de ajuns! Mai ales când alergi, când te joci sau când afară este foarte 
cald organismul tău pierde apă. Trebuie să bei cel puţin 8 pahare de apă pe zi!
 Piramida alimentară a fost creată pentru a vă învăţa ce tipuri de alimente şi în 
ce cantităţi pot fi  consumate. Astfel, alimentele situate la baza piramidei ar trebui 
consumate în cantităţi mai mari decât cele din vârful piramidei. 
      Pe măsură ce urcăm piramida este necesar să consumăm tot mai puţine alimente.

GĂSEŞTE-ŢI PROPRIA CALE
SPRE SĂNĂTATE!

....... Nutritia echilibrata, calea spre frumusete si sanatate
Orice carenta nutritionala perpetuata slabeste organismul si il predispune la 
inbolnavire, ca urmare a slabirii capacitatii naturale de aparare si autovinde-
care. 
Secretul unei sanatati optime este intretinerea organismului intr-o stare de echili-
bru si functionalitate, care depinde de curatenia interioara cat si exterioara.
Daca de exterior ne putem ocupa simplu si rapid, de curatarea interioara si 
de echilibrare se ocupa organismul insusi, care este perfect dotat de mama 
natura. Cheia este alimentatia corecta si echilibrata, bogata in substante vii, 
neprocesate termic, pentru a fi  biologic active. În aceste condiţii, preocuparea 
de a găsi soluţii pentru o nutriţie corectă este pe deplin justifi cata iar responsa-
bilitatea ne apartine in totalitate.
Organismul este sănătos atunci când celulele lui sunt sănătoase si functionale, 
iar nutriţia celulară corecta este primul pas către echilibru, sănătate si fru-
musete.
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PEŞTE, OUĂ, CARNE DE PASĂRE   NUCI, SEMINŢE, FASOLE, TOFU

EXERCIŢIU FIZIC ZILNIC ŞI SUPRAVEGHERE A DIETEI

Vitamina D/sau suplimente de calciu
Lactate (1-2 porţii pe zi) sau

CEREALE INTEGRALEULEIURI VEGETALELEGUME ŞI FRUCTE

Găseşte-ţi propria cale spre sănătate

       Piramida alimentară este ghidul alimentaţiei echilibrate. Piramida 
împarte alimentele în mai multe categorii: cereale, legume, produse lactate, 
carne pentru a ne ghida mai bine în alegerea lor. Nici un aliment nu ne 
poate oferi toate substanţele nutritive de care are nevoie zilnic organismul 
nostru. O dietă variată ne furnizează substanţe nutritive necesare pentru a 
creşte sănătoşi.
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Piramida alimentaţiei sănătoase*
Departamentul de Nutriţie - HARVARD

School of Public Health
Mâncaţi mai rar:
 Carne roşie şi unt 
 Cereale rafi nate: orez alb, pâine şi paste 
 Cartofi 

 Băuturi îndulcite şi dulciuri pe bază de zahăr
    Sare

O multivitamină 
plus o extra 
vitamina D 
(cu excepţii)

OK

*Walter C. Willett, M.D. şi Patrick J. Skerrett (2005) - Eat, Drink, and Be Healthy

Grăsimi şi uleiuri sănătoase: 
măsline, soia, porumb, 
fl oarea soarelui, alune şi 
alte uleiuri vegetale

Cereale integrale: 
orez brun, paste

 din făină integrală, 
ovăz, secară, etc.



Sfaturi utile:

 Încercaţi produse noi

 Câteodată nu vrei să încerci 
mâncăruri noi. Ai cîteva alimente 
preferate pe care le mănânci  cu 
plăcere. Trebuie să ştim că pentru 
a fi  sănătoşi trebuie să mâncăm 
cât mai multe alimente diferite. 
De aceea e bine să încearcăm să 
mâncăm alimente noi.
Chef Cezar: “Când mă duc la 
magazin le îndemn pe fi icele 
mele să aleagă alimente, fructe şi 
legume. Acasă gătim împreună 
şi astfel efortul lor de a alege 
alimente sănătoase este răsplătit. 
Am făcut o listă cu câteva fructe 
şi legume pe care ar fi  bine să 
le încerce. Discutăm despre ele 
şi la viitoarea vizită în magazin 
cumpărăm unul.
 Aceasta este lista: kiwi, orez 
negru, sparanghel, tofu, mango, 
broccoli, avocado, cartof dulce etc.”

Alimentele înseamnă viaţă

  Cerealele sunt bogate în fi bre şi vitamina B
  Fructele şi legumele conţin vitamina C
  Produsele lactate sunt bogate în calciu
  Carnea roşie conţine fi er şi zinc
  Peştele conţine omega 3
  Nucile şi uleiurile vegetale sunt bogate         
  în acizi graşi şi vitamina E

Bucură-te de o varietate 
de fructe şi legume

 Fructele şi legumele sunt 
alimente protective, ele având un rol 
special în dieta zilnică. Împreună cu 
seminţele şi nucile ne aduc un aport 
nutriţional de care corpul nostru 
are nevoie zilnic şi ne protejează 
împotriva îmbătrânirii.
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  Cerealele sunt bogate în fi bre şi vitamina B

  Produsele lactate sunt bogate în calciu

  Peştele conţine omega 3

  Fructele şi legumele conţin vitamina C
  Produsele lactate sunt bogate în calciu
  Carnea roşie conţine fi er şi zinc
  Peştele conţine omega 3
  Nucile şi uleiurile vegetale sunt bogate         

  Cerealele sunt bogate în fi bre şi vitamina B

  Nucile şi uleiurile vegetale sunt bogate         

  Cerealele sunt bogate în fi bre şi vitamina B

  Nucile şi uleiurile vegetale sunt bogate         



 Benefi ciile fructelor şi legumelor de sezon

 Legumele şi fructele de sezon sunt o binevenită schimbare în dietă şi 
o adevărată oază de sănătate pentru orice persoană. Este benefi c să 
consumăm în tot timpul anului legume şi fructe specifi ce sezonului în care 
ne afl ăm, întrucât de regulă ele nu necesită transport de la distanţe mari şi 
implicit nici o metodă de conservare.
 Benefi ciile consumului de fructe şi legume se regăsesc într-o piele curată şi 
strălucitoare, mai multă energie, revigorare psihică, reglare naturală a 
indicelui glicemic, prevenirea bolilor.
 Ţinând cont că trăim într-o poluare agresivă, consumul lor a devenit 
obligatoriu.

 Seminţele -  mici depozite de sănătate

 Pe cât de mici, pe atât de binefăcătoare sunt. Seminţele conţin o mulţime 
de vitamine şi minerale. Considerate esenţa vieţii sunt apreciate pentru 
capacitatea lor de a depozita substanţe benefi ce pentru organism.  
 La fel ca în cazul legumelor şi fructelor efectul seminţelor e mult mai 
puternic dacă  sunt consumate crude. Seminţele sunt bogate în nutrienţi şi 
pot fi  consumate între mese, în locul gustărilor. 
 Cele mai cunoscute seminţe sunt: fl oarea soarelui, dovleac, in, susan, 
soia. Ele sunt bogate în acizi graşi şi omega 3 şi au rolul de a proteja inima.
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Un stil de viaţă sănătos

 implică rigurozitate şi perseverenţă

 Să mănânci alimente din fi ecare grupă zilnic
  Să respecţi mărimea benzilor colorate, unele sunt mai groase deci 
trebuie să mănânci mai mult din grupa respectivă de alimente
  Ai nevoie de 60 minute de mişcare pe zi, poţi să te plimbi, să alergi, 
să practici un sport
  Să reduci timpul petrecut în faţa calculatorului şi televizorului
  Să fi i un exemplu pentru familia şi prietenii tăi
  Fii tu însuţi bucătar:
    - Implică-te în alegerea meniului, spune-le părinţilor ce ţi-ar plăcea să   
         mănânci
    - Implică-te în achiziţionarea alimentelor
    - Alege fructe şi legume din magazin
    - Foloseşte fructe uscate
    - Adaugă banane sau mere rase în clătite înlocuind astfel dulceaţa
    - Adaugă fructe uscate sau proaspete în orezul cu lapte
    - Consumă produse din făină integrală
  Alege o culoare pe săptămână care să îţi domine ziua, exemplu ziua 
cea verde: îmbracă-te în verde, pictează cu diferite nuanţe de verde, 
consumă fructe şi legume verzi, (kiwi, avocado, măr verde şi spanac), 
consumă mâncare verde (supă cremă de mazăre, clătite verzi - în 
compoziţia de clătite se introduc câteva frunze de spanac tocate, cremă 
de avocado, jeleu de mentă etc)

Chef Cezar îţi recomandă:
  Să foloseşti paşi mici în schimbarea dietei
  Să încerci lucruri diferite, să experimentezi
  Să găseşti balanţa între ceea ce mănânci 
şi activitatea fi zică
  Să nu te descurajezi dacă într-o zi nu 
respecţi programul

  Să foloseşti paşi mici în schimbarea dietei
  Să încerci lucruri diferite, să experimentezi
  Să găseşti balanţa între ceea ce mănânci 

 Să mănânci alimente din fi ecare grupă zilnic

trebuie să mănânci mai mult din grupa respectivă de alimente
  Ai nevoie de 60 minute de mişcare pe zi, poţi să te plimbi, să alergi, 

  Să reduci timpul petrecut în faţa calculatorului şi televizorului
  Să fi i un exemplu pentru familia şi prietenii tăi

    - Consumă produse din făină integrală
  Alege o culoare pe săptămână care să îţi domine ziua, exemplu ziua 

  Să foloseşti paşi mici în schimbarea dietei
  Să încerci lucruri diferite, să experimentezi
  Să foloseşti paşi mici în schimbarea dietei

şi activitatea fi zică
  Să nu te descurajezi dacă într-o zi nu 

  Să respecţi mărimea benzilor colorate, unele sunt mai groase deci 
 Să mănânci alimente din fi ecare grupă zilnic

să practici un sport
  Să reduci timpul petrecut în faţa calculatorului şi televizorului
  Să fi i un exemplu pentru familia şi prietenii tăi
  Fii tu însuţi bucătar:
  Să fi i un exemplu pentru familia şi prietenii tăi
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SURSA TA DE SĂNĂTATE
VITAMINELE
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Un stil de viaţă sănătos

 implică rigurozitate şi perseverenţă



Vitamine importante pentru 
sănătatea voastră!

  
 

  
 

  
  

  
 

  
 

 
 

  
 

 

Enumeră alimentele ce conţin 
următoarele vitamine:

Jurnalul fructelor şi legumelor

  
 

 

Enumeră alimentele ce conţin Vitamine importante pentru Vitamine importante pentru Enumeră alimentele ce conţin 

14

OK



Nume:

Câte fructe şi câte legume ai mâncat azi ?

Ce schimbări pot aduce obiceiurilor mele alimentare ?

Cum pot îmbunătăţi ceea ce mănânc ?

Dată:

Jurnalul fructelor şi legumelor

Câte fructe şi câte legume ai mâncat azi ?

Jurnalul fructelor şi legumelorJurnalul fructelor şi legumelor

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

D
im

in
ea
ţă

Fructe

Legume

Pr
ân

z

Fructe

Legume

Se
ar
a

Fructe

Legume
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OK Cezar se intreaba ?????
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