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Introducere 

 
Proiectul Erasmus+ Învățarea limbilor străine prin cultură și gătit, nr. 2019-1-UK01-KA204-

061490 este un proiect cu o durată de doi ani finanțat prin Programul Erasmus+, Proiect de parteneriat 

strategic KA2, educația adulților. Coordonat de Community Action Dacorum (Marea Britanie), 

proiectul reunește parteneri din Austria (die Berater), Grecia (Active Citizens Partnership), Lituania 

(Socialiniu Inovaciju Fondas), România (Predict Consulting) și Spania (Magenta Consultoría) cu 

scopul de a împărtăși cunoștințe și expertiză, pentru a crea produse de formare inovatoare combinând 

învățarea limbilor străine, gătitul și dialogul intercultural. Formatorii pentru educația adulților și 

agențiile de dezvoltare comunitară sunt primii beneficiari ai proiectului, comunitățile de migranți fiind 

beneficiarii finali prin livrarea de materiale de curs, dar beneficiază și populația generală prin 

participarea la schimburi culinare și culturale. 

Partenerii s-au reunit în această propunere pentru a contribui la crearea de metode inovatoare prin 

combinarea învățării limbilor străine cu însușirea abilităților de bază din domeniul culinar și dialogului 

intercultural. Acesta din urmă obține cele mai bune rezultate atunci când se fac schimburi între toate 

culturile reprezentate în sala de curs, în timp ce gastronomia poate lărgi orizonturile prin împărtășirea 

rețetelor tradiționale, introducând mesajele cheie despre alimentele provenite din mediul local și 

alimentația sănătoasă. Aceast lucru oferă o nouă dimensiune asupra mediului, sănătății și bunăstării, 

precum și o cale spre cetățenie activă. 

În toate disciplinele predate cursanților adulți există potențialul de a motiva cursanții. Calitatea predării 

este un aspect, la fel ca și ambianța sălii de instruire și modul în care planul sesiunii de formare este 

creat/livrat. Unele discipline se pretează mai mult la implicarea cursanților iar partenerii au văzut în 

gastronomie și schimb intercultural un potențial pozitiv. Nivelul rezultatelor obținute este în strânsă 

legătură cu modul în care este livrată lecția. Ceea ce funcționează bine ar putea funcționa și mai bine 

și ne străduim întotdeauna să îmbunătățim performanța.  

Pentru a atinge scopul proiectului de a oferi formatorilor pentru adulți materiale inovatoare și 

antrenante în furnizarea de instruire lingvistică prin gătit, parteneriatul a creat un portofoliu de 

materiale de instruire, linii directoare, manuale și resurse online pentru organizații și formatori pentru 

adulți cu scopul de a îmbunătăți calitatea lecțiilor lor. Acestea sunt scrise din perspectiva livrării de 

conținut în cadrul învățării limbilor străine pentru vorbitori de alte limbi, recunoscând în același timp 

potențialul de transferabilitate la alte subiecte ale cursului. 

Acest manual este unul dintre produsele create de parteneriat. Scopul său este de a transmite informații 

legate de importanța alimentației sănătoase și modul în care aceasta contribuie la bunăstarea personală, 

precum și beneficiile consumului de produse locale. Aceste informații constituie o resursă de învățare 

pentru formatori, personal de sprijin, voluntari și lucrători comunitari cu privire la modul de promovare 

a acestor teme importante și de introducere a lor în lecții pentru beneficiarii finali. De asemenea, 
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manualul prezintă modul în care alimentele produse local pot fi folosite cu imaginație în rețetele 

tradiționale din întreaga lume. 

Ca urmare a efectelor pe care pandemia COVID-19 le-a avut la nivel global, parteneriatul a inclus, de 

asemenea, informații și sfaturi specifice despre cum poți să mănânci sănătos, ce să cumperi, cum să 

conservi alimente etc. într-o situație pe care aproape toată lumea o traversează în această perioadă: 

carantina.  

1. Ce înseamnă să mănânci sănătos? Ce sunt „Alimentele sănătoase”? 

 

O alimentație sănătoasă nu trebuie să fie prea complicată. Cheia unei stări mentale și fizice bune este 

tiparul dietetic general. Piatra de temelie a unei diete sănătoase ar trebui să fie înlocuirea alimentelor 

procesate ori de câte ori este posibil. O dietă sănătoasă asigură toți nutrienții și vitaminele de care are 

nevoie corpul nostru, limitând sau evitând substanțele 

goale de nutrienți sau nocive. Consumul de alimente 

cât mai aproape de natural poate face o diferență uriașă 

în felul în care gândim, arătăm și ne simțim. Acest 

lucru nu înseamnă că ar trebui să ne limităm doar la 

aportul de alimente crude, cum ar fi fructele și 

legumele crude, ci că ar trebui să conștientizăm ce 

produse consumăm și care sunt procesele prin care 

trec. 

Cu toții avem nevoie de un echilibru de proteine, 

grăsimi, carbohidrați, fibre, vitamine și minerale în 

dietele noastre pentru a susține un corp sănătos. Nu este nevoie să eliminăm anumite categorii de 

alimente din dieta noastră, ci mai degrabă să selectăm cele mai sănătoase opțiuni din fiecare categorie. 

Fructele și legumele sunt sărace în calorii și în nutrienți, ceea ce înseamnă că sunt pline de vitamine, 

minerale, antioxidanți și fibre. Ar trebui să ne concentrăm asupra consumului zilnic recomandat de cel 

puțin cinci porții de fructe și legume. De asemenea, ar trebui să luăm în considerare particularitățile 

corpului și minții noastre pentru a ne adapta dietele la ele atunci când încercăm să ne îmbunătățim sau 

să ne menținem sănătatea. 

 

O dietă sănătoasă ajută la protejarea împotriva malnutriției sub toate formele sale, precum și a bolilor 

grave precum diabetul, bolile de inimă, accidentul vascular cerebral și cancerul. Practicile dietetice 

sănătoase ar trebui să înceapă devreme în viață și ar trebui să limiteze aportul de zaharuri libere la mai 

puțin de 10% din aportul total de energie. O reducere suplimentară de sub 5% din aportul total de 

energie este sugerată pentru beneficii suplimentare pentru sănătate. Cu toate acestea, producția 

crescută de alimente procesate, urbanizarea rapidă și schimbarea stilului de viață au dus la o schimbare 

a tiparelor dietetice. Oamenii consumă acum mai multe alimente bogate în energie, grăsimi, zaharuri 

și sare / sodiu, iar mulți oameni nu mănâncă suficiente fructe, legume și alte fibre dietetice, cum ar fi 
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cerealele integrale. Ca urmare a acestor obiceiuri nesănătoase, obezitatea și alte probleme legate de 

greutate au apărut, devenind una dintre principalele preocupări globale ale vremurilor noastre. 

Alcătuirea exactă a unei diete diversificate, echilibrate și sănătoase va varia în funcție de 

caracteristicile individuale (de exemplu, vârsta, sexul, stilul de viață și gradul de activitate fizică), 

contextul cultural, alimentele disponibile la nivel local și obiceiurile dietetice. Cu toate acestea, 

principiile de bază ale unei diete sănătoase rămân aceleași. 

Dieta evoluează în timp, fiind influențată de mulți factori sociali și economici care interacționează într-

o manieră complexă pentru a modela tiparele dietetice 

individuale. Acești factori includ veniturile, prețurile 

alimentelor (care vor afecta disponibilitatea și accesul 

la alimente sănătoase), preferințele și convingerile 

individuale, tradițiile culturale și aspectele geografice 

și de mediu (inclusiv schimbările climatice). Prin 

urmare, promovarea unui mediu alimentar sănătos - 

inclusiv sisteme alimentare care promovează o dietă 

diversificată, echilibrată și sănătoasă - necesită 

implicarea mai multor sectoare și părți interesate, 

inclusiv a guvernului și a sectoarelor publice și private. 

Numeroase studii au arătat că veniturile mai mici sunt 

strâns legate de dietele mai sărace, deoarece produsele proaspete sunt mai scumpe, iar mâncarea gătită 

în casă consumă mai mult timp și mai multă energie electrică, ceea ce duce la facturi mai mari. 

Guvernele au un rol central în crearea unui mediu alimentar sănătos, care să permită oamenilor să 

adopte și să mențină practici dietetice sănătoase. Acțiunile eficiente ale factorilor de decizie care 

vizează crearea unui mediu alimentar sănătos includ următoarele: 

- Conceperea coerentă a politicilor naționale și a planurilor de investiții - inclusiv a politicilor 

comerciale, alimentare și agricole - pentru a promova o dietă sănătoasă și a proteja sănătatea 

publică prin: 

o Încurajarea producătorilor și comercianților cu amănuntul de a crește, utiliza și vinde 

fructe și legume proaspete; 

o Reducerea stimulentelor acordate industriei alimentare pentru continuarea sau creșterea 

producției de alimente procesate care conțin niveluri ridicate de grăsimi saturate, 

grăsimi trans, zaharuri libere și sare / sodiu; 

o Încurajarea restructurării formulelor produselor alimentare pentru a reduce conținutul 

de grăsimi saturate, grăsimi trans, zaharuri și sare / sodiu, cu scopul de a elimina 

grăsimile trans produse industrial; 

- Stabilirea standardelor pentru a încuraja practicile dietetice sănătoase prin asigurarea 

disponibilității unor alimente sănătoase, hrănitoare, sigure și la prețuri accesibile în unitățile 

Dietă

Venit

Costuri 
mâncare

Preferințe
/Credințe

Tradiții 
culturale

Aspecte 
geografice
/de mediu
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preșcolare, școli, alte instituții publice și la locul de muncă. Activități precum atelierele de 

alimentație sănătoasă în școli pot fi excelente pentru a sprijini deprinderea obiceiurilor pozitive 

încă din copilărie. 

- Explorarea instrumentelor de reglementare (de exemplu, reglementări de comercializare și 

politici de etichetare nutrițională) și a stimulentelor economice sau a constrângerilor (de 

exemplu, impozitare și subvenții) pentru a promova o dietă sănătoasă; și 

- Încurajarea serviciilor alimentare transnaționale, naționale și locale și a punctelor de catering 

pentru a îmbunătăți calitatea nutrițională a alimentelor lor - asigurând disponibilitatea și 

accesibilitatea la alegeri sănătoase - și revizuirea dimensiunilor porțiilor și a prețurilor. 

Un concept cheie în nutriție și o dietă sănătoasă este piramida alimentară: 

Piramida alimentară este o reprezentare a numărului optim de porții care trebuie consumate în fiecare 

zi din fiecare dintre grupele de bază de alimente. Prima piramidă a fost publicată în Suedia în 1974 și 

de atunci a reprezentat o referință remarcabilă în nutriție și obiceiuri sănătoase. Este concepută pentru 

a facilita alimentația sănătoasă, ceea ce înseamnă obținerea unei cantitatăți corecte de nutrienți - 

proteine, grăsimi, carbohidrați, vitamine și minerale -  în vederea menținerii unei stări bune de sănătate. 

 

Atunci când analizăm situația dietelor sănătoase legate de migrație, trebuie să luăm în considerare 

barierele care pot apărea, de exemplu, migranții au tendința de a-și dori alimente familiare care sunt 
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strâns legate de atașamentul lor nostalgic față de imaginile familiare (de exemplu, mirosuri, textură, 

arome) care le ușurează sentimentul de izolare și dorul de casă. Dificultățile în găsirea ingredientelor 

potrivite pentru rețetele lor și posibilele complicații economice îi determină adesea să consume 

alimente nedorite și să dezvolte obiceiuri alimentare nesănătoase. În plus, lipsa cunoașterii rețetelor 

locale sau a ingredientelor locale îi determină să evite experimentarea și, în schimb, să aleagă opțiuni 

mai nesănătoase. 

În dezvoltarea acestui proiect, subliniem beneficiile unei diete echilibrate și modul în care rețetele 

tipice pot sprijini migranții în integrarea lor în țara gazdă și le pot oferi o mai bună înțelegere a culturii 

și a obiceiurilor sociale din noua lor casă. Este necesar ca migranții să învețe cum să gătească folosind 

ingredientele la care au acces, pentru cele mai bune rezultate. Prin gătit, vor învăța, de asemenea, 

despre cultura țării, precum și despre limbă, un punct cheie în procesul lor de integrare. 

Dieta mediteraneană este una dintre cele mai sănătoase diete - include produse de origine vegetală, 

este bogată în vitamine și include cereale și ulei de măsline - și poate fi adaptată pentru a se potrivi 

unor venituri diferite. Produsele care se consumă de obicei în Marea Mediterană sunt: fructe, legume, 

cereale (în special pâine), leguminoase, ulei de măsline și pește (ca sursă principală de grăsime). 

Trecerea la o dietă sănătoasă nu trebuie să fie o propunere de tipul totul sau nimic. Nu trebuie să fiți 

perfecți, nu trebuie să eliminați complet alimentele care vă plac și nu trebuie să schimbați totul dintr-

o dată - ceea ce, de obicei, duce doar la tendința de a trișa sau a renunța la noul vostru plan alimentar. 

O abordare mai bună este să faceți câteva mici modificări la un moment dat. Menținerea obiectivelor 

modeste vă poate ajuta să obțineți mai multe lucruri pe termen lung, fără a vă simți copleșiți de o 

revizuire majoră a dietei. 

Gândiți-vă la planificarea unei diete sănătoase ca la o serie de pași mici, ușor de gestionat - cum ar fi 

adăugarea unei salate la dietă o dată pe zi. Pe măsură ce micile schimbări devin obișnuințe, puteți 

continua să adăugați mai multe alegeri sănătoase. 

2. Beneficiile unei diete sănătoase pentru sănătate 

Oamenii se gândesc adesea la alimentația sănătoasă ca la dietă. Nu este adevarat. A mânca sănătos nu 

înseamnă doar a pierde în greutate, ci a te simți mai bine atât fizic, cât și mental. Cu alte cuvinte, a 

mânca sănătos înseamnă echilibru și a vă asigura că organismul vostru primește nutrienții necesari 

pentru a funcționa corect. Urmând o dietă sănătoasă, toată lumea poate beneficia de o creștere a 

longevității și a sănătății fizice generale, precum și a sistemului imunitar; o îmbunătățire a stării 

generale și creșterea productivității, pe lângă controlul greutății și o relație mai bună cu alimentele.  

2.1 Ținerea obezității la distanță 

Potrivit cercetărilor efectuate de Organizația Mondială a Sănătății (2020b, 14), obezitatea la nivel 

mondial s-a triplat între 1975 și 2016. Abordarea obezității și introducerea unor obiceiuri sănătoase 

la toate nivelurile societății ar trebui, prin urmare, să fie considerate o prioritate de top. În termeni 

generali, excesul de greutate și obezitatea sunt legate de un aport mare de alimente bogate în energie 



           LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Project No.2019-1-UK01-KA204-061490 

 

7 
Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă doar opiniile 

autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

și sărace în micronutrienți, împreună cu alimente și băuturi cu un conținut ridicat de grăsimi, 

zaharuri și sare. Obiceiurile alimentare nesănătoase sunt adesea însoțite de un stil de viață sedentar 

sau de o scădere considerabilă a activității fizice. Acest lucru este strâns legat de ritmul de viață, 

care a generat o cerere de mese și produse gata preparate, în detrimentul produselor proaspete. 

De asemenea, merită menționat faptul că alimentele procesate de tipul fast food sunt economice și 

disponibile pe scară largă, făcându-le accesibile pentru familiile cu venituri mici. Acest lucru, 

împreună cu lipsa de educație privind dietele sănătoase și obiceiurile alimentare, poate duce la o 

alimentație deficitară și chiar malnutriție pentru anumite sectoare ale societății care devin 

vulnerabile la boli. Unele boli legate de supraponderalitate sau obezitate sunt, conform OMS 

(2020a), boli de inimă, accident vascular cerebral, diabet, osteoartrita și alte tulburări musculare, 

precum și unele tipuri de cancer cum ar fi cancerul de endometru, de sân, cel ovarian, cel de prostată, 

de ficat, rinichi sau colon. Persoanele supraponderale și obeze, precum și cele care suferă de aceste 

boli sunt, de asemenea, extrem de vulnerabile la virusul Covid-19. 

  

O mențiune specială trebuie făcută referitor la un grup extrem de vulnerabil: copiii. În 2019, 38,2 

milioane de copii cu vârsta sub 5 ani erau supraponderali sau obezi (Organizația Mondială a 

Sănătății 2020b, 14). Această afecțiune poate avea efecte dăunătoare asupra sănătății lor pe tot 

parcursul maturității, crescând riscul de dizabilitate sau chiar de deces prematur. La nivel  imediat, 

copiii obezi și supraponderali pot întâmpina 

dificultăți de respirație și concentrare, acest 

lucru ducând deseori la performanțe 

academice slabe. Obiceiurile sănătoase ar 

trebui să fie construite în timpul copilăriei, 

deoarece în acele stadii timpurii copiii pot 

dobândi gustul pentru fructe, legume sau 

produse lactate în detrimentul chipsurilor, 

burgerilor sau dulciurilor. Contrar 

așteptărilor, se pot găsi alternative sănătoase 

ale alimentelor procesate sau mese sănătoase 

care se dovedesc atractive pentru copii. Aceste alternative sănătoase au început să aibă un succes 

tot mai mare datorită conștientizării importanței ce trebuie acordate alimentației sănătoase. 

Importanța unui stil de viață sănătos se bazează pe recunoașterea faptului că avem un singur corp 

și trebuie să avem grijă de el. Studii multiple au arătat că bunăstarea mentală și fizică sunt legate 

intrinsec, astfel încât o dietă sănătoasă trebuie să fie completată de o activitate fizică moderată, 7 

până la 9 ore de somn și de o cantitate suficientă de apă în fiecare zi. Deși în multe culturi se 

promovează consumul de alcool social, într-o dietă sănătoasă, ar trebui evitat alcoolul (precum și 

alte obiceiuri nesănătoase, cum ar fi fumatul). Timpul petrecut în fața televizorului precum și alte 

dependențe tehnologice  contribuie la adoptarea unor stiluri de viață nesănătoase și sedentare, care 

contribuie la obezitate și la supraponderalitate. În mod similar, experții (Northup 2014; Robinson 

și colab. 2013) susțin o proporționalitate directă între obezitate și mesele neregulate, deoarece 

oamenii mănâncă din ce în ce mai mult în timp ce se uită la televizor, nu sunt atenți la ceea ce 
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mănâncă și, prin urmare, nu știu când se simt sătui. S-a dovedit că obezitatea poate fi evitată printr-

o dietă sănătoasă și un stil de viață activ. 

Ar trebui acordată o atenție specială dietelor sănătoase sustenabile, în prezent cea mai sensibilă 

opțiune. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, dietele sănătoase sustenabile sunt modele 

alimentare care nu numai că promovează sănătatea și bunăstarea oamenilor, dar au și un impact 

scăzut asupra mediului (2019, 9). Prin urmare, o dietă optimă ar fi cea care contribuie la bunăstarea 

fizică și mentală prin prevenirea bolilor și a malnutriției, precum și prin respectarea mediului. 

Conform raportului comun al FAO și OMS din 2019, o dietă sănătoasă durabilă trebuie să includă 

următoarele elemente de bază: 

 O varietate de alimente neprelucrate - sau alimente minim procesate - restricționând 

astfel produsele și băuturile foarte procesate 

 Cereale integrale, leguminoase, nuci, fructe și legume proaspete 

 Cantități moderate și bine echilibrate de ouă, lactate, carne de pasăre și pește (opțional). 

Aportul de carne roșie ar trebui să fie mic sau chiar evitat 

 Apă potabilă curată 

 Energie și substanțe nutritive adecvate în funcție de nevoile individuale (sugari, copii, 

adolescenți, tineri, adulți și seniori), luând în considerare, de asemenea, gradul de 

activitate 

 Alimente fără toxine, agenți patogeni, coloranți alimentari și aditivi; cu cantități minime 

de antibiotice și hormoni 

 Contribuiți la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea rațională a 

apei, a resurselor terestre și naturale și a poluanților chimici. Practicile agricole actuale 

s-au dovedit responsabile pentru 20-35% din emisiile globale de gaze cu efect de seră 

 Păstrați biodiversitatea - culturi și animale - reducând la minimum conversia terenurilor 

și defrișarea. Pescuitul și vânatul excesiv ar trebui evitate 

 Minimizați utilizarea materialelor plastice și a derivaților din ambalajele pentru 

alimente; acest lucru se poate face prin prioritizarea alimentelor proaspete în 

detrimentul celor procesate 

Acestea sunt câteva dintre elementele comune ale unei diete ecologice și sănătoase. Totuși, trebuie 

luați în considerare și factorii culturali, sociali, economici și geografici. Cumpărarea de produse 

alimentare și produse locale este întotdeauna recomandată, deoarece aceasta contribuie la reducerea 

emisiilor de carbon datorate transportului, și în același timp la o economie locală înfloritoare. Având 

în vedere creșterea gradului de conștientizare a sănătății, haideți să analizăm trei dintre cele mai 

populare planuri de dietă. Atunci când alegeți o dietă, luați în considerare atât aspectele lor pozitive, 

cât și pe cele negative. Deși ideile politice și etice influențează alegerea dietei, sănătatea ar trebui 

să rămână prioritatea principală. În mod similar, liniile directoare privind dieta nu trebuie respectate 

cu strictețe atunci când ne referim la ceea ce se poate și ceea ce nu se poate mânca, mai ales dacă 
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un aspect specific al unei anumite diete se dovedește dăunător sănătății noastre. Acestea sunt unele 

dintre cele mai populare diete. 

 

 

        2.1.1. Dieta mediteraneană 
 

Această dietă sau stil de viață se bazează pe tiparul alimentar al persoanelor care trăiesc în jurul 

Mării Mediterane, în țări precum Italia, Grecia sau Spania. Această dietă include o mare varietate 

de fructe și legume de sezon, cereale integrale - prelucrate minim sau deloc - și leguminoase. 

Leguminoasele, nucile și semințele furnizează cantități mari de proteine, minerale, fibre, 

carbohidrați complecși și acizi grași polinesaturați (Haas et al. 2014, 2). Fructele de mare și 

peștele sunt consumate des, în timp ce carnea de pasăre, ouăle și lactatele sunt consumate 

moderat. Carnea roșie trebuie evitată, împreună cu dulciurile și alte alimente procesate. Un 

produs special utilizat în această dietă este uleiul de măsline extravirgin (EVOO) ca sursă 

principală de grăsime, înlocuind alte grăsimi mai puțin benefice, cum ar fi untul.  

În general, această dietă este considerată benefică pentru prevenirea bolilor cardiovasculare. De 

asemenea, contribuie la scăderea incidenței altor boli, cum ar fi cancerul, boala Alzheimer, 

obezitatea sau diabetul de tip 2. Cu toate acestea, a avea un stil de viață activ și a bea multă apă 

în fiecare zi sunt de asemenea importante pentru această dietă (Ibidem, 2). 

 

 

 

 

2.1.2. Dietele vegane și vegetariene 

 

O dietă vegană respectă principiile etice de a nu consuma niciun 

produs de origine animală, ceea ce înseamnă că sunt evitate 

lactatele, ouăle, păsările, peștele, carnea roșie și mierea. 

Legumele și fructele sunt principalele produse dintr-o dietă 

vegană. Carbohidrații precum pâinea, pastele, cerealele, fulgi de 

ovăz sau orez, leguminoasele și produsele din soia au un 

conținut ridicat de zinc. S-a dovedit că dietele vegane și 

vegetariene reduc riscul anumitor tipuri de cancer, boli 

cardiovasculare, diabet de tip 2 și obezitate. Cu toate acestea, 

persoanele care urmează aceste modele dietetice trebuie să se 

asigure că aportul zilnic nu este lipsit de micronutrienți sau 

vitamine și minerale importante. Pentru a asigura aportul 

adecvat de calciu, veganii pot consuma lapte de soia, băuturi din 
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soia și orez, sucuri de portocale și mere și legume cu frunze verzi. Laptele de soia sau orez, sucul 

de portocale, cerealele pentru micul dejun și margarina sunt produse adecvate pentru a asigura 

un aport bun de vitamina D, în timp ce băuturile fortificate din soia și orez, cerealele, drojdia 

nutrițională și alte alternative pentru carne contribuie la atingerea nivelurilor adecvate de 

vitamina B-12 (Craig 2009, Rosell 2006). O dietă vegană include și nuci sub diferite forme, tofu 

sau semințe. Contrar cu ceea ce se consideră în general, aproape toate felurile de mâncare au o 

alternativă vegană folosind înlocuitori de plante pentru lactate și ouă. 

Pe de altă parte, și având multe asemănări cu o dietă vegană, o dietă vegetariană nu include carne 

sau pește, deși unele variații ale acesteia permit produse derivate din animale, cum ar fi lapte și 

lactate, ouă sau miere. Cu toate acestea, dieta vegetariană se bazează în principal pe aportul unei 

varietăți întregi de fructe, legume, cereale, leguminoase și nuci, așa cum o face o dietă vegană. 

În ambele cazuri, trebuie remarcat și faptul că, deși alimentele procesate nu conțin neapărat 

ingrediente derivate din animale, acestea nu trebuie considerate ca făcând parte dintr-o dietă 

sănătoasă. Apa și exercițiile fizice sunt foarte recomandate ca o completare a acestor diete. 

2.1.3. Dietă Paleo 

Această dietă a devenit foarte populară printre cei care doresc să adopte un stil de viață mai 

sănătos. Dieta încearcă să imite stilul de viață pe care îl aveau strămoșii noștri în timpurile 

preistorice, mai precis în epoca paleolitică, adică înainte de dezvoltarea agriculturii. Prin urmare, 

principalele componente dietetice sunt alimentele de origine animală, cum ar fi carnea roșie, 

peștele și fructele de mare și ouăle. Legumele cu frunze și rădăcinile, fructele, semințele, nucile, 

ierburile proaspete sau uscate, ceaiul și uleiurile sănătoase cum ar fi cele de măsline, nuci, 

avocado sau nucă de cocos sunt, de asemenea, fundamentale într-o dietă paleo variată. Pe de altă 

parte, alimentele și produsele interzise într-un plan de dietă paleo sunt următoarele: cereale 

(inclusiv ovăz, paste și cereale), lactate, leguminoase, cartofi (cu excepția cartofilor dulci) , sare 

și zahăr. Parțial, pot fi utilizate miere sau melasă, cafea, bere sau vin și făină de migdale sau alți 

înlocuitori pentru copt (The Paleo Diet, 2021). 

Atât pentru că au început să fie produse după perioada neolitică, cât și pentru că sunt foarte 

nesănătoase, alimentele procesate și uleiurile vegetale rafinate nu trebuie incluse într-o schemă 

de tip paleo. În conformitate cu ceea făceau strămoșii noștri și în urma recomandărilor generale 

ale oricărei diete sănătoase, alimentele menționate mai sus ar trebui să fie întotdeauna însoțite 

de exerciții fizice regulate și apă. 

Cel mai adesea, dietele sunt folosite ca un mijloc de a pierde în greutate și de a se încadra în 

standarde de frumusețe nerealiste. În afară de efectele dăunătoare pe care dietele le pot avea asupra 

psihicului unei persoane, unele planuri de dietă, cum ar fi postul intermitent sau celebra dietă 

Dukan, pot duce la rezultate nereușite, precum efectul yo-yo. Greutatea recâștigată și luptele 

emoționale adiacente sunt doar câteva dintre motivele pentru care ar trebui evitate astfel de diete. 

Cu toate acestea, cel mai important este factorul de sănătate. Dietele nu trebuie privite ca planuri de 

dietă de o lună până la cinci luni, care să fie lăsate deoparte odată cu pierderea greutății dorite. În 

schimb, acestea trebuie privite ca stiluri de viață, modele dietetice care contribuie la bunăstarea 
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noastră generală. Prin urmare, scopul unei diete nu ar trebui să fie niciodată pierderea în greutate, 

ci dobândirea unui comportament alimentar pozitiv care să asigure o viață lungă și sănătoasă. 

2.2 Un măr pe zi ține medicul departe 

Un aspect fundamental care trebuie avut în vedere în timp ce se urmează un model dietetic este 

echilibrul dintre aporturile zilnice recomandate de minerale, vitamine și substanțe nutritive. 

Cantitățile adecvate de astfel de elemente din dieta noastră contribuie la bunăstarea noastră 

generală, atât la nivel fizic, cât și psihologic. 

Un grup alimentar foarte important în toate dietele sănătoase sunt legumele. Acest grup conține 

substanțe nutritive importante, cum ar fi fibrele dietetice, vitaminele A, C, B6, E și K, potasiu, 

cupru, magneziu și fier, printre altele. Pentru a obține aportul zilnic recomandat de cinci legume pe 

zi, sunt prezentate multe și variate opțiuni: de la legume portocalii și roșii, cum ar fi roșii, morcovi, 

cartofi dulci, ardei sau dovleac, până la cele de culoare verde închis, cum ar fi diverse tipuri de 

varză, broccoli sau spanac. Grupul alimentar cu legume include și leguminoase, de ex. diferite tipuri 

de fasole, linte, naut sau edamame. În cele din urmă, legumele cu amidon bogate în carbohidrați, 

cum ar fi cartofi, porumb sau manioc, sunt, de asemenea, opțiuni bune de inclus într-o dietă 

sănătoasă. 

Împreună cu legumele, dietele sănătoase se bazează, de asemenea, pe aportul a 

cinci bucăți de fructe pe zi. De preferință întregi, unele dintre cele mai 

consumate fructe sunt merele, bananele, pepenele, afinele, perele, pepenele 

galben, piersicile, portocalele, ananasul, strugurii, căpșunii sau stafidele. După 

cum s-a menționat anterior, fructele sunt consumate, de preferință, întregi, 

pentru a asigura aprovizionarea completă cu fibre dietetice. Sucurile sunt o 

formă bună de a le consuma, deși în niciun caz nu ar trebui să fie suc îndulcit; 

aceste sucuri sunt pe bază de zahăr, iar cantitatea de fructe pe care o conțin este 

semnificativ mică. Prin urmare, atât sucurile de fructe 100%, cât și fructele 

deshidratate sunt alternative sănătoase la fructele întregi. Nutrienții furnizați de fructe sunt fibrele 

alimentare, zahărul, potasiul și vitamina C. 

Boabele și cerealele integrale ar trebui să fie consumate în mod regulat în aproape toate planurile 

dietetice. Din cantitatea totală de cereale consumate, jumătate din acestea ar trebui, totuși. să fie cereale 

integrale. Contribuția nutrițională a boabelor include fibre dietetice, fier, zinc, magneziu, vitaminele 

B6 și A, seleniu și fosfor, printre altele. Boabele rafinate, denumite de obicei „boabe îmbogățite”, au 

adăugat cantități de fier și vitamina D, dar din moment ce acestea apar în biscuiți, prăjituri și alte 

gustări, nu este recomandat aportul lor. Unele alimente din boabe sunt pâinea, cerealele, fulgii de ovăz, 

orezul, popcornul, biscuiții, pastele sau quinoa. 

Calciul, vitaminele A, D și B12, proteinele, potasiul și zincul sunt doar câteva dintre substanțele 

nutritive multiple pe care le conțin lactatele. Alimentele precum iaurtul, laptele și brânza sunt 
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principalele produse lactate. Cu toate acestea, pentru persoanele cu intoleranță la lactoză și vegani, 

alimentele bogate în calciu, cum ar fi laptele de soia sau băuturile de soia și laptele de migdale, orez și 

nucă de cocos, se dovedesc înlocuitori de lapte adecvați. 

Varietatea alimentelor care conțin proteine ca sursă principală, împreună cu vitaminele B, D, E, zinc, 

cupru, seleniu, colină și fosfor este remarcabil de largă: un exemplu ar fi fructele de mare,  somonul, 

hamsia, sardinele, stridiile, păstrăvul sau scrumbia. Carnea slabă sau roșie precum carnea de vită, porc, 

miel sau vițel oferă organismului proteine și zinc. Carnea de pasăre, care include pui, curcan, rață sau 

gâscă, este, de asemenea, un produs bogat în proteine. Ouăle reprezintă o sursă bogată de proteine și 

colină. Pentru cei care urmează o dietă vegană și, în consecință, aleg să nu mănânce alimente de origine 

animală, înlocuitorii bogați în proteine pot fi nucile - inclusiv untul de arahide -, leguminoasele, 

semințele și produsele din soia. 

În cele din urmă, este important să luați în considerare aportul de grăsimi, care este necesar în orice 

dietă sănătoasă. Diferitii acizi grași care pot fi găsiți în alimente sunt polinesaturați, mononesaturați, 

saturați și trans. Ambele, legumele și carnea, conțin acizi grași, astfel încât cei polinesaturați pot fi 

găsiți în floarea soarelui, porumb, nuci sau dovleac. Pe de altă parte, alimentele bogate în omega-3 (un 

fel de grăsimi polinesaturate) sunt somonul, păstrăvul, tonul sau alte fructe de mare și pește. Carnea 

de pui, porc, vită și uleiurile, precum cel de măsline, arahide, avocado sau floarea-soarelui conțin 

cantități mari de grăsimi mononesaturate. Acizii grași saturați se găsesc în uleiul de palmier, nuci, 

carne de porc sau pui. Acizii grași trans, prezenți în unele uleiuri și în carnea de animale rumegătoare, 

nu sunt recomandați și, prin urmare, aportul lor ar trebui să fie strict limitat. Acesta este și tipul de 

grăsime inclus în produsele procesate. Cu toate acestea, și așa cum s-a menționat anterior, grăsimile 

sunt necesare într-o dietă și o modalitate bună de a le asimila este prin uleiuri sănătoase, cum ar fi 

uleiul de măsline extra virgin. 

Deși se găsește în cantități uriașe în alimente și băuturi zaharoase, fast-food și alte produse procesate, 

zahărul este, de asemenea, o componentă cheie a alimentației. Recomandările sugerează evitarea 

adaosului de zahăr sub toate formele sale, până la un aport maxim de 10 calorii pe zi. Zahărul prezent 

în fructe, lapte sau alte produse lactate contribuie la dezvoltarea sistemului nostru cognitiv. Trebuie 

remarcat faptul că unul dintre principiile majore ale oricărei diete sănătoase este echilibrul caloric: 

caloriile trebuie dobândite prin consumul de alimente pentru a completa activitatea fizică și procesele 

metabolice, care consumă energie. Prin urmare, cel mai important ghid de urmat într-un plan de dietă 

este de a oferi corpului nostru toate vitaminele, mineralele și substanțele nutritive de care are nevoie, 

armonizând diferite alimente și evitând carențele cu orice preț. 

Pentru a vă verifica starea de sănătate și a vedea dacă consumați cantitățile adecvate de vitamine, 

minerale și substanțe nutritive, cea mai bună opțiune este întotdeauna să vedeți un medic sau un 

specialist în nutriție. Analiza clinică va fi întotdeauna cea mai fiabilă opțiune pentru a vă examina 

starea generală de sănătate. Deși unele organizații, cum ar fi NHS-ul britanic, recomandă oamenilor să 
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folosească dispozitivul BMI pentru a-și verifica indicele de masă corporală, acestui dispozitiv nu ar 

trebui să i se acorde încredere deplină, deoarece nu indică diferențele dintre grăsime, mușchi și os. Prin 

urmare, această limitare de bază reprezintă amenințări serioase pentru bunăstarea psihologică a 

indivizilor, care se pot orienta către diete de reducere a greutății, mai puțin sănătoase, pentru a se 

încadra în măsurătorile testului IMC. 

2.3 Starea de fericire 

Mulți cercetători s-au concentrat asupra conexiunilor specifice dintre ceea ce mâncăm și cum 

ne simțim. Una dintre cele mai recunoscute este alimentația emoțională, un comportament alimentar 

care este o consecință a eliberării de serotonină pe care oamenii au tendința să o experimenteze după 

ce au mâncat alimente procesate bogate în carbohidrați, zahăr și grăsimi. 

Prin urmare, pentru a se simți mai bine sau pentru a-și îmbunătăți starea de 

spirit, unii ar pofti la gustări, chipsuri sau prăjituri (Wurtman și Wurtman 

1995, 477). Motivul din spatele acestui fapt pare a fi faptul că aproximativ 

95% din serotonina umană este produsă în tractul intestinal, legând astfel 

eliberarea serotoninei de aportul alimentar (Selhub MD, 2020). Prezența 

hormonilor intestinali este legată de influența pozitivă sau negativă pe care 

consumul de alimente o poate avea în emoțiile și procesele noastre cognitive 

(Gómez-Pinilla 2008, 571). Cu toate acestea, aceste substanțe nu sunt 

eliberate numai atunci când sunt consumate alimente procesate și băuturi cu 

zahăr, ci și cu alimente sănătoase. Cercetările au arătat că urmarea unei diete 

sănătoase, cum ar fi dieta mediteraneană, poate reduce riscul de a suferi de depresie, în timp ce o dietă 

săracă și nesănătoasă îmbunătățește foarte mult riscul de a suferi nu numai de depresie, ci și de alte 

boli, cum ar fi obezitatea sau diabetul. 

Urmarea unui model dietetic sănătos poate afecta bunăstarea fizică și mentală a unei persoane în 

diferite moduri. În ceea ce privește sănătatea mintală, îmbunătățirea dispoziției și concentrarea, 

obiceiurile alimentare nesănătoase se dovedesc dăunătoare. Din acest motiv, este extrem de 

important să construim obiceiuri alimentare sănătoase la copii de la o vârstă fragedă. Cu toate 

acestea, și așa cum s-a menționat în secțiunile anterioare, un stil de viață sănătos este dobândit nu 

numai prin obiceiuri alimentare adecvate, ci și prin exerciții fizice moderate și regulate. Activitatea 

fizică joacă un rol în consumul de energie, dovedindu-se fundamental pentru a menține un echilibru 

sănătos între aportul de calorii și consumul de calorii. În afară de aceasta, exercițiul fizic s-a dovedit 

extrem de benefic pentru gestionarea stresului. 

Stresul, reacția naturală a corpului la presiune, este din ce în ce mai frecvent în societățile 

contemporane. Datorită efectelor extrem de negative pe care stresul le poate avea asupra corpului 

și minții, se recomandă sportul, meditația sau implicarea în activitatea fizică pentru a reduce 

tensiunea, depresia, furia sau modificările fiziologice derivate din stres (Berger 1996, 339). De 

asemenea, trebuie remarcat faptul că, pentru a ne bucura de o bună dispoziție și a ne simți bine cu 
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noi înșine este nevoie de exerciții frecvente. Mai mult, experiența derivată din acel exercițiu trebuie 

să fie pozitivă sau va avea efectul opus. 

Bunăstarea generală este atinsă numai prin combinarea unei diete sănătoase și variate cu un stil de 

viață sănătos care implică exerciții fizice, apă potabilă și somn regulat. În ceea ce privește 

comportamentul alimentar și planificarea meselor, este posibil să se includă alimente antioxidante 

precum broccoli, cartofi sau afine pentru a îmbunătăți funcția creierului. Pe de altă parte, deficiența 

de acizi grași omega-3 poate duce la un risc mai mare de tulburare de deficit de atenție, depresie 

sau alte afecțiuni cognitive (Gómez-Pinilla 

2008, 573). „Junk food” sau alimentele 

procesate bogate în carbohidrați, grăsimi trans și 

zahăr pot declanșa o reacție aparent pozitivă în 

creierul nostru, dar pe termen lung aceste 

produse se dovedesc extrem de dăunătoare 

sănătății noastre: nu numai că sunt legate de 

obezitate,  diabet de tip 2 sau unele tipuri de 

cancer, dar cresc și posibilitățile de a suferi de 

depresie. Cea mai bună alegere pentru a ne simți 

fericiți și în armonie cu noi înșine, de a trăi o 

viață lungă și sănătoasă este adoptarea unui stil de viață sănătos. 

2.4 Comunicarea cu mâncarea 

A comunica cu mâncarea înseamnă a avea o rutină alimentară sănătoasă, care ne permite să creăm 

o relație pozitivă cu ceea ce consumăm. Conceptul de a mânca din motive fiziologice mai degrabă 

decât de foame emoțională este extrem de important pentru modelarea tipului de relație pe care o 

persoană o are cu mâncarea. Se crede că alegerile noastre alimentare sunt direct legate de emoții și 

interacțiuni sociale și, prin urmare, este important să 

dezvoltăm o relație conștientă cu ceea ce mâncăm. 

Oamenii au tendința de a consuma mai multe alimente 

datorită experienței emoțiilor negative care pot duce la 

consum excesiv și la alte probleme de sănătate. 

Conceptul de alimentație emoțională se referă la 

folosirea alimentelor pentru capacitatea lor de a ne face 

să ne simțim mai bine - pentru a ne satisface nevoile 

emoționale, mai degrabă decât pentru stomac. Se crede 

că mâncarea creează un sentiment fals de „plenitudine” 

sau integritate care este temporar: 

Consumul emoțional de alimente poate duce la supraalimentare și la creșterea dramatică în greutate. 

Ceea ce urmează este un sentiment de vinovăție și remușcări după ce ne-am dat seama că am mâncat 

Dietă 
sănătoasă

Stil de 
viață 

sănătos 
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prea mult. Această vinovăție are, de asemenea, potențialul de a duce la izbucniri alimentare 

emoționale sau la o stimă de sine scăzută, rezultând un cerc vicios. Diabetul, hipertensiunea 

arterială, oboseala și colesterolul ridicat sunt toate probleme de sănătate care pot rezulta din 

izbucnirile alimentare emoționale repetate. 

Mâncatul excesiv pe fond emoțional este deosebit de frecvent în rândul migranților, deoarece hrana 

pentru ei joacă un rol vital în adaptarea la o altă cultură. Este important de reținut că migranții au o 

dorință puternică de a-și menține mesele tradiționale împreună cu practicile alimentare. Cu toate 

acestea, potrivit cercetărilor efectuate de AMES Australia, unii migranți pot aduce modificări 

dietelor lor din cauza lipsei de disponibilitate a ingredientelor, a influențelor copiilor și a prețului 

alimentelor. Alții pot face schimbări semnificative și pot trece la diete în stil mai occidental 

caracterizate prin alimente dense și procesate energetic. Din cauza unui nivel ridicat de incertitudine 

cu privire la alimentele necunoscute, migranții pot prezenta stres sau un sentiment de excludere. 

Aceste emoții negative pot duce la adoptarea unei diete nesănătoase ca mijloc de a găsi confort. 

Unii migranți pot chiar să dezvolte tulburări alimentare (BED). BED este adesea declanșat de stresul 

emoțional care are ca rezultat consumul de multe alimente într-un timp scurt. Unii migranți se 

îngrașă, deoarece mâncarea devine principala sursă de confort pentru ei. Cu toate acestea, este 

important să se facă distincția între indicii emoționale și indicii adevărate ale foamei pentru a stabili 

obiceiuri alimentare sănătoase. Există o serie de sfaturi pe care migranții le pot urma pentru a 

preveni alimentația emoțională: 

● Căutați alte modalități de a face față stresului 

● Exercițiul fizic 

● Meditația 

● Începeți un jurnal alimentar 

● Căutați sprijin 

● Etc. 

Consumul de alimente poate ajuta la calmarea emoțiilor negative, dar abordarea sentimentelor din 

spatele foamei este importantă pe termen lung. Este bine să căutați modalități alternative de a face 

față stresului și să încercați să practicați obiceiuri alimentare conștiente. Căutarea unui ajutor de 

specialitate  poate fi  un pas important și este extrem de util atunci când cineva se confruntă cu 

suferință emoțională. Terapia cu profesioniștii din domeniul sănătății poate ajuta la controlul 

alimentației emoționale. Un medic sau un profesionist din domeniul sănătății mintale poate oferi 

sfaturi privind selectarea unui plan individual de tratament. Este important să mențineți o relație 

pozitivă cu alimentele, deoarece obiceiurile alimentare sănătoase sunt cheia pentru sănătatea și 

bunăstarea  migranților nou-sosiți. 

2.5 Asistenții digitali 

Asistenții digitali joacă, de asemenea, un rol important în susținerea echilibrului nostru nutrițional, 

împreună cu un sistem de verificare regulat: 
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Cronometer.com este un site și o aplicație gratuită 

folosită pentru numărarea caloriilor și urmărirea dietei, 

împreună cu alți indicatori de sănătate. Fiecare masă 

introdusă este verificată cu exactitate, iar membrii pot 

obține sfaturi și inspirație de la alți utilizatori. Programul 

este ușor de utilizat; cu toate acestea, trebuie să faceți 

upgrade la Cronometer Gold pentru a debloca 

caracteristici suplimentare, cum ar fi date de marcare a 

timpului sau distribuirea de alimente și rețete. Cronometrul este un bun instrument de urmărire a 

alimentelor, care ar fi ideal pentru oricine dorește să slăbească și să-și îmbunătățească sănătatea. 

Myfitnesspal.com include atât o versiune web, cât și o versiune mobilă. Oferă informații 

nutriționale și permite utilizatorilor să creeze un jurnal personal de alimentație. De asemenea, 

informează referitor la numărarea caloriilor, date nutriționale și mărimea porției. Myfitnesspal are 

o bază de date imensă de 3,2 milioane de produse alimentare, inclusiv produse vegane. Jurnalele 

digitale cu calorii oferă oamenilor feedback direct și le oferă informații despre ceea ce este sănătos 

pentru ei în mod special. Cu toate acestea, dacă nu există semnal wireless, este imposibil să vă 

conectați chiar și pentru a înregistra ceva în aplicație. 

 Eatthismuch.com include atât o versiune web, cât și o 

versiune mobilă. Vă construiește dieta cu rețete complet 

personalizabile, oferă informații nutriționale care se 

actualizează în timp real și vă analizează progresul cu 

ajutorul urmăririi automate a greutății și a caloriilor. 

Utilizatorii pot introduce obiectivele pe care le au pentru 

dieta lor, câte calorii au nevoie sau doresc să consume în 

fiecare săptămână și chiar tipul de buget cu care trebuie să lucreze atunci când planifică mesele. Cu 

toate acestea, unele caracteristici nu sunt disponibile până când nu faceți upgrade. 

Livestrong.com este un site de sănătate și wellness care oferă informații 

de specialitate cu privire la dietă, nutriție, fitness și zone de viață. Acesta 

își propune să ofere vizitatorilor o gamă largă de conținut referitor la 

sănătate, inclusiv instrumente online care să poată fi activate și personale 

și informații profesionale referitoare la sănătate, wellness și fitness. Cu 

toate acestea, se sugerează că, atunci când vine vorba de sfaturi privind 

cancerul, utilizatorii ar trebui să se adreseze unui medic în domeniul 

oncologiei în loc să se bazeze pe site și pe experții săi. 
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MyPlate de la Livestrong.com este o aplicație care îi ajută pe 

utilizatori să piardă în greutate și să-și îmbunătățească starea 

generală de sănătate, urmărind caloriile și oferind sfaturi cu 

privire la o nutriție adecvată. MyPlate este un model simplu și 

ușor de reprezentat despre cum ar trebui să arate o masă ideală, 

fără prea multe restricții alimentare. Cu toate acestea, are mai 

multe limitări atunci când vine vorba de educarea oamenilor cu 

privire la o dietă sănătoasă. De exemplu, arată diferite grupuri 

de alimente de care aveți nevoie în dieta dvs., dar nu este 

necesar neapărat să fie incluse într-o singură masă. De asemenea, nu abordează dietele vegetariene și 

vegane și nevoile acestora. 

 Easymeals este o aplicație gratuită care conține îndrumări simple despre 

alimentația sănătoasă și vă ajută să o puneți în practică cu peste 150 de rețete. 

Pentru a economisi timp, puteți trimite rețete la o listă de cumpărături generată 

automat, clasificată în funcție de culoarul în care veți găsi ingredientele. Există, de 

asemenea, un planificator zilnic de mese care sugerează o mulțime de idei despre 

ce să mâncați la micul dejun, prânz și cină, cu opțiunea de a deveni vegetarian. 

Principalul dezavantaj este că nu puteți planifica pentru  mai mult de o zi. 

 

3. Mâncare locală 

 

Acest capitol este dedicat alimentelor locale și impactului acestora asupra factorului economic și de 

mediu. Dar ce înțelegem prin „mâncare locală” și de ce este importantă? 

Deși nu există o definiție unică, este general acceptat faptul că termenul se referă la alimentele produse 

cât mai aproape de punctul de consum posibil, de obicei la aproximativ 50 km de producție. Viața într-

un oraș mare poate face dificilă găsirea alimentelor locale, dar multe zone urbane au piețe agricole 

bogate sau magazine care susțin producătorii de alimente din regiune. 
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Alimentele produse local au multe beneficii în comparație cu alimentele provenite din întreaga lume, 

care adesea parcurg distanțe mari înainte de a ajunge la consumator. În timp ce aprovizionarea globală 

înseamnă că puteți cumpăra o gamă variată de fructe și legume în afara sezonului din supermarketuri, 

costul de mediu este ridicat, cauzat de necesitatea transportului aerian sau maritim pe distanțe mari. 

 

Mulți consumatori care respectă mediul înconjurător consideră că nu doresc să-și crească amprenta de 

carbon în acest fel. Fructele și legumele din supermarket sunt adesea culese înainte de a fi coapte și 

refrigerate luni de zile, astfel încât să poată fi transportate și depozitate pentru perioade lungi de timp, 

rezultând o pierdere de calitate și aromă. Inițiativele alimentare locale promovează adesea, de 

asemenea, practici agricole durabile și organice, chiar dacă acestea nu sunt direct legate de factorul 

local. 

În general, aprovizionarea locală implică cumpărarea produselor sezoniere, ceea ce înseamnă că ne 

putem bucura de fructe și legume în cea mai bună măsură, așa cum sunt oferite de natură. 

În ultimii ani, s-au făcut demersuri pentru a promova alimentele produse local. Acestea vizează 

conectarea producătorilor și consumatorilor din aceeași regiune geografică și dezvoltarea de rețele 

alimentare mai autonome și rezistente, contribuind la dezvoltarea economiei locale. Mișcarea 

alimentară locală crește de cel puțin un deceniu și pare să fi crescut în timpul pandemiei.  

Sondajele din Europa și SUA arată consumatori dornici să cumpere de la comercianții cu amănuntul 

și restaurantele independente, deoarece mulți s-au confruntat cu provocări create de răspândirea 

COVID-19. Într-o măsură mai mică, se presupune că un astfel de sprijin comunitar s-a extins la 

fermierii locali. 

Interesul crescut pentru gătitul acasă în timpul pandemiei, completat de un interes tot mai mare pentru 

grădinărit și conservarea alimentelor, a susținut alimentele produse local. 



           LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Project No.2019-1-UK01-KA204-061490 

 

19 
Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă doar opiniile 

autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

La începutul pandemiei, rafturile goale ale supermarketurilor au dezvăluit potențialul întreruperilor 

lanțului de aprovizionare astfel încât cumpărătorii au fost nevoiți să exploreze cumpărăturile în altă 

parte. Utilizarea accelerată a comerțului electronic a însemnat că, pentru prima dată, multe restaurante 

au reușit să se diversifice, să accepte comenzi la distanță sau să vândă echipament necesar pentru 

pregătirea mesei acasă. 

 

3.1 Impactul economic și de mediu al alimentelor locale 

Există multe motive pentru a mânca alimente produse la nivel local, inclusiv beneficii pentru sănătate, 

precum și avantaje legate de mediu, economie și comunitate. 

Mulți fermieri mici care își vând produsele la nivel local folosesc metoda de rotație a culturilor atunci 

când își produc culturile organice. Acest lucru reduce utilizarea pesticidelor și ajută la menținerea 

solului în stare bună. Aprovizionarea locală reduce semnificativ timpul de călătorie necesar pentru ca 

alimentele să ajungă de la fermă pe masă, ceea ce face posibil transportul produselor în timp ce acestea 

sunt încă proaspete, fără a utiliza conservanți chimici. Alimentele locale necesită mai puțină energie 

pentru depozitare și transport, reducând emisiile de gaze cu efect de seră. Combinația dintre tehnicile 

agricole locale și transportul pe distanțe scurte face ca alimentele consumate să fie mai proaspete, un 

beneficiu suplimentar. 

 

Există și beneficii comunitare: piețele fermierilor pot inspira un comportament mai sociabil, încurajând 

cumpărătorii să se oprească și să discute cu ceilalți cumpărători, angajați sau fermieri. Piețele 

fermierilor și agricultura locală pot crea locuri de muncă locale și angajare sustenabilă pentru 

comunitatea locală, ceea ce duce la necesitatea oamenilor de a călători mai puțin spre locul de muncă. 

Dacă doriți să cumpărați local, care este cel mai bun mod de a face acest lucru? Iată câteva 

sugestii și sfaturi. 

 

1. Documentați-vă. Un pic de timp petrecut pentru o documentare online sau vorbind cu 

oamenii despre cumpărăturile lor locale vă va oferi câteva idei. 

2. Aflați ce este de sezon. Înainte de a face cumpărături, aflați ce este de sezon și 

planificați mesele în consecință. 

3. Dacă aveți un măcelar local, un vânzător de pește sau de brânzeturi, merită să 

telefonați înainte de a merge, pentru a vedea dacă au ceva local - de multe ori merge 

repede, dar îi puteți cere să vă pună deoparte produsul dorit. 

4. Planificați și calculați câtă hrană vă este necesară. Multe piețe ale fermierilor au loc 

doar la sfârșit de săptămână, iar magazinele locale se închid adesea devreme, așa că 

asigurați-vă că obțineți suficient pentru o săptămână. 

5. Multe piețe ale fermierilor și magazine agricole acceptă doar numerar și nu toate pun 

la dispoziție sacoșe de aprovizionare, așa că luați câteva cu dvs. (în plus, este mai bine 

pentru mediu!). 
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Studiu de caz - Hemel Food Garden 

 

Hemel Food Garden, din orașul Hemel Hempstead, chiar în afara Londrei, Anglia, oferă instruire și 

loc de muncă pentru persoanele cu dizabilități de învățare în cadrul unei întreprinderi sociale. Echipa 

cultivă și vinde produse proaspete precum fructe, legume și salate. De asemenea, se implică în creșterea 

de păsări și apicultură, precum și cultivarea și vânzarea unei mari varietăți de plante. Au un magazin 

agricol deschis șase zile pe săptămână care își vinde propriile produse, cum ar fi ouă, miere, gem și 

legume. Magazinul promovează producătorii locali de alimente și produsele locale ecologice și 

comerțul echitabil. De asemenea, au o gamă de produse fără deșeuri și fără plastic. 

 

          
 

3.2 Valoarea integrării alimentelor locale 

Alimentele joacă un rol important în procesul complex de schimb cultural, având un mare potențial 

de a aduce oamenii împreună. Deoarece reprezintă un limbaj universal, poate rupe granițele și poate 

încuraja conexiunile sociale. Acest tip de schimb îmbogățește scena alimentară locală, contribuind 

la diversitatea acesteia și ajutând la educarea comunității gazdă atunci când vine vorba de culturile 

oaspeților. 

Este minunat atunci când acest schimb merge în ambele sensuri: ca migranții să fie introduși în 

obiceiurile alimentare ale comunității gazdă, precum și ca aceștia să poată împărtăși propria lor 

cultură alimentară cu gazdele. În acest fel, ambele comunități obțin beneficii: oaspeții pot învăța 

despre ingrediente locale, tehnici de gătit, tradiții și obiceiuri legate de mâncare, ceea ce îi va ajuta 

să înțeleagă mai bine cultura comunității gazdă și să se conecteze cu oamenii locali. La fel, 

comunitatea gazdă câștigă prin adoptarea de noi tehnici și rețete, care pot fi ajustate la ingrediente 

locale și ar putea duce în cele din urmă la crearea de combinații de arome complet noi. Alimentele 

și culturile noi aduc idei și perspective noi, adăugând valoare comunității în ansamblu.  

Relocarea într-o țară nouă poate fi o experiență provocatoare - iar alimentele necunoscute pot juca 

un rol - precum și incapacitatea de a respecta anumite obiceiuri alimentare sau ritualuri de sărbători 

cu care se presupune că ar fi trebuit să  se fi familiarizat pe parcursul vieții. Adaptarea la noua 
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cultură trebuie să fie un proces treptat, care să implice membri ai comunității locale și să se bazeze 

pe atitudinea lor. Încetul cu încetul, noii veniți vor afla despre aspecte ale culturii alimentare locale 

și vor putea să le îmbrățișeze sau să le adapteze la preferințele lor. 

Un mod în care putem încuraja acest proces este prin promovarea micilor magazine și producători 

locali, ceea ce aduce avantaje pentru toți cei implicați: ingredientele sunt mult mai proaspete și 

sustenabile, deoarece lanțul de distribuție este mult mai scurt. Se știe că produsele proaspete au o 

valoare nutrițională mai mare, deoarece fructele și legumele încep să se degradeze în scurt timp de 

la culegere. Produsele locale tind să fie mai gustoase, întrucât totul este de sezon și culese atunci 

când sunt coapte. Un alt factor important de luat în considerare este că aprovizionarea locală are și 

un impact pozitiv asupra mediului, deoarece se creează mai puține deșeuri pentru ambalaje și se 

folosește mai puțin combustibil pentru transport. Alimentele locale sunt, de asemenea, considerate 

mai sănătoase, deoarece nu trebuie tratate cu conservanți diferiți pentru a evita degradarea în timpul 

transportului și depozitării și există un potențial mai mic pentru a fi contaminate cu substanțe diferite 

pe tot parcursul lanțului de producție. În timp, promovarea alimentelor locale ne poate ajuta să 

adoptăm modele de consum și producție mai durabile. 

Sprijinind magazinele mici, sprijinim și economia locală și locurile de muncă locale; deoarece banii 

rămân în comunitate, sunt reinvestiți în alte afaceri locale și ajută comunitatea să crească. La fel de 

bine, putem crea relații personale cu furnizorii locali, comercianții și chiar cu producătorii. Acest 

lucru îi va ajuta în cele din urmă pe noii veniți să se integreze în comunitatea locală, să își facă 

prieteni și să găsească mai multe oportunități pentru ei în viitor. 

Când vine vorba de alimente, micii producători și comercianții sunt în cei mai în măsură pentru a 

oferi îndrumări și sfaturi cu privire la anumite ingrediente, cel mai bun mod de a le găti, modalități 

prin care pot fi conservate sau depozitate pe o perioadă de timp deoarece sunt implicați în astfel de 

activități zilnic. De asemenea, pot oferi informații cu privire la modul în care este cultivat produsul, 

care sunt practicile utilizate, ceea ce ajută la  o mai bună înțelegere și la crearea unei conexiuni mai 

profunde cu alimentele. Aceștia pot oferi și câteva explicații culturale, uneori, cu privire la 

alimentele care sunt gătite în jurul anumitor sărbători sau perioade în care anumite ingrediente ar 

putea fi favorizate, evitate sau mai greu de obținut. 

Dacă migranții pot participa la ateliere, cursuri sau grupuri de gătit organizate de comunitatea 

locală, pot experimenta toate aceste ingrediente noi, pot afla cum sunt folosite, cum să le selecteze 

și ce întrebări le pot adresa vânzătorilor despre modul în care sunt produse. În plus, pot educa 

comunitatea locală cu privire la propria lor cultură, pot schimba rețete și metode de gătit și pot cere 

sfaturi cu privire la obținerea unor ingrediente, cultivarea lor acasă sau învățarea ingredientelor 

locale cu care ar putea să le înlocuiască. 

3.3 Hrana locală într-o pandemie 

Pandemia COVID-19 a luat pe toată lumea prin surprindere la începutul anului 2020. Pe măsură ce 

au fost adoptate diferite măsuri restrictive în întreaga lume pentru a stopa răspândirea virusului, 

oamenii din multe țări europene și SUA au început să intre în panică și să stocheze alimente. 
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Comercianții cu amănuntul au fost obligați să impună limite asupra numărului de articole pe care o 

persoană le-a putut cumpăra întrucât oamenii  au considerat că trebuie să cumpere mult, de teamă 

că nu existau provizii suficiente. 

Deși stocurile de articole de bază au fost reumplute în mod constant, mulți distribuitori au 

întâmpinat întreruperi în lanțul lor de aprovizionare fiindu-le greu să înlocuiască produsele lipsă în 

timp util. De la o economie extrem de globalizată s-a trecut la aprovizionarea cu produse la nivel 

local care avea la bază întreprinderile locale, acestea  adaptându-se  mai repede  nevoilor 

consumatorilor. 

Acum că timpul a trecut, putem să ne uităm înapoi la ceea ce a funcționat și la ce nu, și să ne uităm 

la partea bună a lucrurilor. Sperăm că aceasta va include faptul că multe comunități au reconsiderat 

importanța alimentelor locale, a producătorilor locali și a întreprinderilor locale conștientizând cât 

de important este rolul lor. Mulți oameni și-au schimbat obiceiurile alimentare, alegând ingrediente 

mai sănătoase și gătind alimente acasă mai des decât înainte sau chiar cultivând unele ingrediente, 

cum ar fi ierburi sau legume. Mai mult decât atât, multe companii și organizații locale au răspuns 

provocării și s-au dovedit a fi stâlpi de susținere în comunitățile lor, oferind sprijin membrilor lor 

cei mai vulnerabili și oferind serviciile necesare în perioade de criză. Nu putem decât să sperăm că 

impactul acestor schimbări va fi văzut pe o perioadă lungă de timp. 

Pe de altă parte, pandemia a plasat persoanele care erau deja vulnerabile într-o poziție și mai delicată 

și, de multe ori, nu au putut achiziționa chiar articole de bază, în timp ce organizațiile de sprijin nu 

au avut nicio posibilitate de a ajuta. Mulți oameni s-au trezit 

expuși riscului de sărăcie și au fost obligați să facă schimbări 

serioase de stil de viață, într-un moment în care costurile 

vieții au crescut și nesiguranța a triumfat. 

Putem evidenția câteva inițiative care au oferit ajutor pentru 

multe comunități: 

- Mulți fermieri și producători locali au înființat grupuri și pagini pe social media, pentru a putea 

livra produse proaspete direct familiilor și a reduce riscul de expunere, 

- În timpul lockdown-ului, unele întreprinderi au ales să își folosească vehiculele pentru a ajuta la 

livrarea articolelor esențiale persoanelor vulnerabile și gospodăriilor izolate, chiar dacă activitățile 

lor principale înainte de pandemie nu au fost legate de alimente, 

- Mulți mici producători au creat sisteme de comandă online, accelerând schimbările în modul în 

care s-au plasat în economie și le-au pregătit mai bine pentru a satisface cerințele clientului din 

secolul 21, care se concentrează în principal pe comfort, 
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- Multe restaurante au oferit servicii de livrare pentru prima dată, acest lucru permițându-le să-și 

păstreze afacerea și să ajungă la o nouă bază de clienți, 

- În unele locuri, au fost create noi platforme online pentru a prezenta produsele locale și 

producătorii locali, dintre care unii nu avuseseră niciodată o prezență online, 

- Multe întreprinderi și organizații locale au muncit din greu pentru a oferi mese membrilor 

vulnerabili ai comunității sau lucrătorilor esențiali suprasolicitați, în plină criză și nu numai.  

Oricum, toate aceste inițiative trebuie completate de decizii guvernamentale create în sprijinul celor 

mai vulnerabili membri ai societății, care au simțit mai puternic impactul pandemiei și în sprijinul 

micilor producători și al întreprinderilor mici, deoarece aceștia se confruntau cu cel mai mare risc 

de a nu putea supraviețui crizei. 

Este important ca, chiar și în timpul pandemiei și când sunt obligați să reducă bugetele, oamenii să 

își poată satisface nevoile nutriționale și să nu se bazeze pe alimente bogate în calorii, dar sărace în 

nutriție. Aprovizionarea cu produse direct de la producătorii locali și piețele fermierilor poate ajuta 

în acest sens dacă învățăm cum să gătim cu ingrediente de sezon, care ar putea fi mai ieftine și cu 

siguranță mai gustoase decât cele vândute de marii comercianți cu amănuntul, fiind expediate din 

întreaga lume. Ingredientele ieftine, dar bogate în nutrienți, pot fi folosite în moduri creative pentru 

a crea mese gustoase. 

Atunci când decidem ce fel de alimente vom depozita pe o perioadă mai lungă de timp, ar trebui să 

luăm în considerare și valoarea lor nutritivă, durata de valabilitate și dacă suntem de fapt dispuși să 

le includem în dieta noastre - luând în considerare cu atenție acești factori, precum și verificarea în 

mod regulat a articolelor stocate și consumarea lor înainte de data limită de utilizare va reduce 

șansele ca noi să ne irosim atât bugetul, cât și mâncarea în sine. 

4. Punerea în practică a cunoștințelor 

Acest capitol dorește să împărtășească sfaturi practice despre modul în care alimentele sănătoase pot 

fi utilizate în mod optim în viața de zi cu zi. Prin acest Manual ne propunem să împărtășim recomandări 

cu privire la posibilitățile alternative de conservare a legumelor și fructelor și să introducem cele mai 

bune sfaturi de pregătire pentru situații imprevizibile, cum ar fi carantinele - care au schimbat viața 

tuturor în 2020. Acest capitol se va ocupa de mâncarea locală, motivând de ce este un avantaj atât 

pentru indivizi, cât și pentru mediu și de unde s-ar putea procura ingrediente locale. Modurile creative 

de a folosi mâncarea pentru preparate delicioase vor face, de asemenea, parte din acest capitol, în 

special combinate cu o selecție a celor mai bune rețete sănătoase din toate țările partenere - descoperiți 

patrimoniul cultural al Europei prin numeroasele rețete din toate părțile continentului nostru. 

4.1. Conservarea legumelor și fructelor locale 

Conservarea alimentelor datează din cele mai vechi timpuri, ca o necesitate pentru indivizi de a 

conserva alimentele cât mai mult timp posibil. În trecut, cele mai comune metode de conservare 
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erau coacerea, uscarea, sărarea și afumarea. Adăugarea de substanțe a venit mai târziu, odată cu 

utilizarea sării, ceea ce a îmbunătățit atât gustul, cât și speranța de viață a alimentelor. Astfel, sarea 

este cel mai vechi  conservant, deoarece este încă folosit astăzi atât în operațiuni la scară mică, cât 

și la scară largă. Cu toate acestea, conservarea alimentelor a fost dezvoltată și diversificată. În zilele 

noastre, utilizarea frigiderelor și a altor aparate pentru păstrarea lucrurilor proaspete a crescut durata 

de viață a produselor alimentare. Având în vedere milioane de oameni care se stabileau în marile 

capitale ale lumii și cererea crescândă de alimente, a devenit imperativ să se găsească tehnici mai 

bune de conservare a alimentelor sigure și de calitate. Cu ajutorul tehnologiei și a noilor tehnici 

industriale putem prelungi durata de viață a alimentelor astfel încât acestea să ajungă aproape 

neschimbate la consumatori, pentru a fi depozitate pentru o perioadă mai lungă oferind o varietate 

nelimitată de opțiuni de dietă. 

Aceste tehnici sunt denumite „metode de întreținere” și au următoarele scopuri: 

 prevenirea schimbării caracteristicilor, cum ar fi culoarea, textura și modificarea valorii 

nutriționale 

 reducerea duratei de viață a unui produs 

 scopul inactivării enzimelor 

Cele mai cunoscute metode de întreținere sunt tratamentele termice, aplicarea radiațiilor, aplicarea 

presiunii ridicate, refrigerarea, congelarea, adăugarea de zahăr sau sare și adăugarea de conservanți. 

Combinațiile acestor metode sunt adesea folosite pentru a obține rezultate optime. 

Tratamentele termice includ gătitul, opărirea, pasteurizarea și sterilizarea. Gătitul - oricât de ciudat 

ar părea - este considerat o tehnică de conservare dacă alimentele sunt depozitate pentru o perioadă 

mai lungă decât cele proaspete și posibilitățile de infecție sunt reduse la minimum. Este aproape 

întotdeauna combinat cu refrigerare sau congelare. 

În timpul gătitului, microorganismele sunt distruse și enzimele inactivate, prevenind schimbările de 

culoare, gust și textură. 
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Opărirea se aplică în principal fructelor și legumelor înainte de conservare, congelare sau 

deshidratare. 

Pasteurizarea este o tehnică prin care produsul este încălzit la temperaturi de 80 - 100 ° C pentru o 

anumită perioadă, distrugându-se astfel o parte din microorganismele patogene care pot fi conținute 

în alimente, în timp ce prin sterilizare are loc distrugerea completă a microorganismelor care altfel 

ar avea efecte nedorite. 

Alte metode de depozitare sunt refrigerarea și congelarea, care sunt utilizate pentru reducerea 

deteriorării în timpul distribuției alimentelor, precum și pentru creșterea speranței de viață. 

Întreținerea temperaturii scăzute încetinește toate modificările care ar putea apărea în alimente, 

deoarece microorganismele nu pot crește la temperaturi scăzute. 

Tehnicile precum adăugarea de zahăr sau sare ajută, de asemenea, la conservarea produselor, dar 

produc modificări în natura lor (gust, textură, culoare etc.). Adăugarea conservanților împiedică 

reproducerea microorganismelor. Cu toate acestea, produsele sunt modificate și multe întreprinderi 

fac eforturi pentru a evita utilizarea lor în alimente și pentru a le înlocui cu alte metode naturale de 

conservare. 

 

Tipuri de întreținere: 

După cum s-a menționat anterior, există o mulțime de tehnici de conservare care măresc speranța 

de viață a alimentelor. Când vine vorba de fructe și legume nu se aplică toate aceste metode. Cele 

mai frecvente tehnici de conservare pentru legume și fructe sunt: sare, zahăr, oțet sau orice fel 

de soluții acide, deshidratare, afumare, refrigerare, păstrarea in recipiente din sticlă. 

 Conservarea cu sare 

Deși pare ciudat sarea este folosită ca tehnică de conservare pentru fructe, precum și pentru 

legume. 

Esențială pentru oameni din cele mai vechi timpuri, sarea era un tip de monedă pe care oamenii 

bogați o foloseau pentru a cumpăra sclavi, în timp ce 

alții obișnuiau să facă cumpărături și vânzări folosind 

bucăți de sare. Alți oameni au purtat războaie pentru a 

cuceri solurile cu izvoare saline. Sarea era „frigiderul” 

antichității. 

Atenianul antic a supraestimat tot felul de produse 

sărate importate de Spania, Sicilia și Marea Neagră. 

Sarea este, prin urmare, un mijloc de conservare a diferitelor produse, cum ar fi peștele, carnea, 

legumele și fructele, pentru a le menține în stare bună și pentru o perioadă foarte lungă. Această 

procedură se numește sărare și produsele sunt numite sărate. Sarea nu distruge microbii, ci 

împiedică apariția acestora. Conservarea prin sărare se bazează în principal pe proprietățile 
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micro-biostatice ale sării care, în concentrație de peste 10%, creează un mediu nepropice pentru 

creșterea microorganismelor, în timp ce promovează dezvoltarea bacteriilor care ajută la 

maturarea produselor. 

Desigur, odată cu sărarea, produsele își pierd o parte din valoarea nutrițională, deoarece anumite 

vitamine sunt distruse, în timp ce altele devin nedigerabile. Astăzi, tehnicile de sărare tind să fie 

abandonate pe măsură ce apar noi forme de conservare. Saramura (apa sarata) este apa care 

contine un procent mare de sare de obicei sodiu, clor, NatriumCL. 

Valoarea saramurii în conservarea alimentelor se datorează următoarelor două motive: 

1. Sarea care se dizolvă în apă, scade punctul de îngheț al soluției cu câteva grade sub zero 

2. Celulele alimentelor, în special carnea, sunt hidratate înainte de gătit din cauza os        mozei. 

Conservare cu zahăr 

Zaharurile sunt importante în conservarea alimentelor. Conținutul ridicat de zahăr previne 

creșterea germenilor și deteriorarea alimentelor, crescând presiunea osmotică a acestuia, ceea ce 

limitează creșterea microbiană. Gemurile, siropul, produsele de patiserie cu fructe, fructele 

caramelizate și alte dulciuri au fost create din nevoia istorică de conservare a produselor 

proaspete. Dulcețurile și cazurile tipice de conservare a alimentelor cu zahăr nu lipsesc din 

aproape nicio casă grecească. În mod normal, fructele folosite pentru această tehnică sunt de 

bună calitate. Întregi și relativ necoapte. Dacă fructul este amar, este necesară o procedură de 

eliminare a gustului amar (această procedură are loc de obicei la fierberea fructelor în apă de cel 

puțin 2-3 ori). La fierberea fructelor este necesară spumarea apei clocotite. De obicei, spuma se 

adună pe suprafața vasului și se îndepărtează ușor cu o lingură. În majoritatea cazurilor, pentru 

ca siropul să-și păstreze echilibrul de îndulcire, acesta este fiert împreună cu puțină glucoză. 

Pentru a evita zahărul, fructul poate fi lăsat în apă împreună cu o substanță acidă înainte de 

fierbere. 

 

 

Consevare cu soluții de oțet și acizi 

Metodele vechi, pe baza cărora alimentele erau acoperite cu oțet, reprezintă o tehnică veche care 

face ca mediul să fie nepotrivit pentru creșterea microorganismelor. Oțetul este adesea folosit ca 
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sare. Valorile scăzute ale Ph-ului asigură un mediu neospitalier pentru multitudinea de 

microorganisme care realizează conservarea alimentelor pentru o perioadă lungă de timp. Se 

folosește și pentru legume, fructe și pește (castraveți, varză de Bruxelles, morcovi etc.). 

Această formă de conservare este cunoscută pe scară largă sub numele de murare sau toursi 

provenind din cuvântul persan torsh. Legumele și fructele alese trebuie să fie fragede și să nu fie 

rupte. În plus, ar fi bine dacă ar putea fi utilizate în termen de 24 de ore de la momentul 

cumpărării. La început, toate feliile subțiri mici de pe marginea legumelor și fructelor ar trebui 

îndepărtate, deoarece conțin enzime care pot face murătura foarte moale. În continuare, legumele 

sau fructele trebuie sărate cu sare grunjoasă, astfel încât să se elimine excesul de apă care poate 

dilua oțetul. Apoi, așezați-le în straturi cu sare sau înmuiați-le în saramură, astfel încât să fie 

complet acoperite. Acoperiți-le cu o farfurie, astfel încât să nu plutească și să rămână în saramură. 

Timpul în care legumele sau fructele ar trebui lăsate în saramură este de la 24 la 48 de ore. 

După aceea, puneți-le în borcane curate și uscate, dar lăsați o distanță de aproximativ 2,5 cm în 

partea de sus. La final, borcanul trebuie umplut cu amestecul de oțet lăsând cel puțin 1,5 cm 

spațiu deasupra. Borcanul trebuie acoperit și lăsat timp de 10 zile într-un mediu răcoros și uscat 

înainte de a fi consumat. 

Dacă se intenționează depozitarea murăturilor, borcanele trebuie sterilizate folosind o oală 

specială de sterilizare sau oala sub presiune. 

Conservare prin uscare 

Uscarea se face la temperaturi scăzute, până la 45° C, eliminându-se umezeala alimentelor. În 

acest proces, bacteriile în descompunere își pierd substratul hrănitor și astfel un produs uscat 

poate fi depozitat mai mult timp. Deshidratarea este diferită de uscare. Deshidratarea înseamnă 

fierberea alimentelor la temperaturi ridicate de 60-80 ºC și într-un mediu lichid. În acest 

fel se pierd mulți nutrienți și gustul nu este la fel de intens ca în produsele uscate. Prin urmare, 

uscarea are mai multe avantaje, deoarece culoarea și gustul produsului sunt păstrate neschimbate 

și, în plus, gustul devine mai intens și, în majoritatea cazurilor, culoarea devine mai strălucitoare. 

În plus, produsul poate fi stocat ani de zile și, deoarece volumul produsului este micșorat cu 1/6 

până la 1/10, este necesar mult mai puțin spațiu pentru a fi stocat. Așadar, un produs uscat este 

foarte ușor și, prin urmare, constituie gustarea ideală pentru o dietă echilibrată. Ele pot fi ușor 

adăugate în rețetele existente și pur și simplu consumate în timpul sau între mese.  
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Se crede că uscarea necesită echipamente speciale, 

dar nu este cazul. Desigur, există uscătorii speciale 

pe piață, totuși metoda de uscare poate fi realizată 

cu succes pe o ladă cu o sită în aer liber, pe raftul 

cuptorului etc. În orice caz, produsul trebuie așezat 

într-o astfel de poziție încât aerul fierbinte să poată 

circula liber. 

Timpul de uscare variază în funcție de volumul 

conținutului de apă al produsului de la 1-3 zile. Dacă produsul este recoltat într-un moment în 

care nu este complet uscat, există un risc ridicat de mucegai, mai ales dacă uscarea durează mai 

mult timp. La polul opus, uscarea mai îndelungată decât este necesar poate duce la pierderea 

gustului și produsul poate deveni și el greu. 

Deoarece produsele uscate absorb ușor umezeala, este important să fie ambalate strâns și păstrate 

cât mai uscate. În plus, produsele trebuie protejate de lumină și de contactul cu aerul. Cel mai 

bine este să fie depozitate în pungi de hârtie (cea mai bună opțiune sunt pungile maro pentru 

pâine) și sigilate cu bandă. Acestea trebuie păstrate într-un mediu uscat și răcoros (cămară, bidon, 

dulap sau subsol). 

Câteva sfaturi și trucuri dacă alegeți procesul de uscare: 

1. Fructele și legumele trebuie să fie coapte și intacte. Fructele și legumele putrede și 

necoapte nu se îmbunătățesc odată cu uscarea. Produsele coapte capătă un gust mai 

intens la uscare, deoarece conținutul de fructoză devine mai concentrat. 

2. Cotoarele și semințele trebuie scoase, dar coaja trebuie lăsată, altfel produsul va pierde 

gustul și nutrienții. 

3. În mod ideal, produsul ar trebui să fie organic sau provenit din agricultură naturală. 

4. Produsele întregi, cum ar fi strugurii sau prunele, au nevoie de mai puțin timp să se 

usuce dacă sunt scufundate în apă clocotită până când pielea se înmoaie. 

5. Pentru a evita oxidarea, produsul ar putea fi pus în suc de lămâie. 

6. Prunele sunt fructul suprem pentru uscare. Întoarcerea miezului spre exterior face ca 

timpul necesar pentru uscare să fie mai scurt. Când prunele sunt uscate, devin dure, dar 

elastice. 

În concluzie, uscarea propriilor noastre fructe și legume sau chiar ierburi oferă opțiuni nelimitate 

în pregătirea unei mese și reprezintă o soluție la îndemână pentru a avea alimente de calitate în 

călătorii scurte sau lungi. Poate contribui la economia gospodăriei noastre, dar asigură și o 

sănătate bună! 
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În continuare sunt prezentate cele mai comune tipuri de 

uscare: 

Uscare cu ajutorul cuptorului  

Cuptorul este cel mai mare consumator de timp, dar în 

mod clar cel mai simplu mijloc de uscare a alimentelor 

acasă. Procedura este următoarea: scoateți sâmburii din 

fructe, spălați-le și tăiați-le în felii foarte subțiri. Unele 

fructe precum caisele, fructele de pădure (afine, căpșuni), prunele, smochinele etc. datorită 

dimensiunilor lor mici sunt uscate întregi. Apoi întindeți feliile de fructe una lângă alta într-o 

tigaie unsă și și puneți-le la cuptor timp de 4 până la 12 ore în funcție de procentul de apă pe care 

îl conțin. Aceeași procedură se aplică și legumelor; cu toate acestea, legumele cu frunze nu 

necesită o ședere îndelungată la cuptor. Cel mult 15-20 de minute sunt suficiente pentru a face 

frunzele crocante. 

 

Uscare cu ajutorul cuptorului cu 
microunde 

Este probabil cel mai simplu (și cel mai 

ieftin) mod de a vă usca fructele. 

Așezați feliile de fructe în ordine și 

coaceți-le mai întâi timp de 1 minut și 

apoi repetați coacerea timp de 30 de secunde la rând de câte ori este nevoie până când fructul 

este complet deshidratat. 
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Metoda uscării la soare 

 

Uscarea este una dintre metodele de conservare a produselor agricole. Acest lucru se realizează 

prin injectarea de aer relativ fierbinte prin masa produselor. În multe aplicații, încălzirea aerului 

se realizează cu arzătoarele cu ulei (uscare artificială). Uscarea artificială necesită instalații 

climatice artificiale speciale, adică o cameră închisă în care produsele agricole sunt așezate 

corespunzător, iar temperatura, umiditatea și circulația aerului sunt controlate. Prin urmare, 

uscarea artificială necesită instalații speciale pentru amplasarea produselor agricole, precum și 

instalații de încălzire și sisteme de control ale temperaturii, umidității și circulației aerului. 

Aceste sisteme consumă cantități semnificative de energie și, prin urmare, uscarea artificială este 

considerată relativ costisitoare. 

Cu toate acestea, deoarece sezonul de recoltare al majorității produselor agricole coincide cu 

sezonul însorit, este posibil să se folosească energiea solară (uscare naturală). Uscarea naturală, 

adică expunerea produselor agricole direct la lumina soarelui, este un mod tradițional de uscare 

în Grecia. Uscarea naturală nu este costisitoare, dar de mai multe ori nu este posibil să-i 

controlăm parametrii, drept urmare pierderile cresc și, astfel, calitatea produsului se deteriorează. 

Uscătoariile solare sunt o variantă de uscare natural prin care energia solară este capturată și 

utilizată pentru a usca produsele agricole care sunt concentrate într-o încăpere făcută dintr-un 

material transparent care permite pătrunderea soarelui prin el. 

Conservarea prin afumare 
           

Potrivit antropologilor, afumarea alimentelor a apărut pentru prima dată în urmă cu 250.000 de 

ani, adică cu aproximativ 50.000 de ani înainte de descoperirea speciei noastre. Principalele 

avantaje ale afumării sunt conservarea și îmbunătățirea gustului. Produsul afumat „ține” mai mult 

timp decât friptura și mulți antropologi cred că această descoperire a fost unul dintre motivele 
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care au dus la evoluția omenirii. Dacă unui individ îi trebuie mai puțin timp să se preocupe de 

mâncare, îi rămâne mult timp pentru a se gândi și a-și dezvolta creierul. 

Carnea a fost probabil primul aliment care a fost afumat, după care a urmat peștele. Se spune că 

triburile sumeriene și chineze au avut mari producții de afumători. În Irlanda, afumarea peștelui 

a devenit cunoscută în jurul anului 2000 î.Hr., înainte de a descoperi sărarea. Pentru mulți 

oameni, afumarea a devenit o problemă importantă, mai ales când iarna era grea și exista un risc 

serios de ciumă. Această nevoie de supraviețuire a contribuit la specializarea tehnicilor de 

afumare. 

Conservarea prin răcire 

Conservarea alimentelor la temperaturi scăzute a fost practicată din cele mai vechi timpuri. 

Peșterile și subsolurile au fost folosite pentru conservarea alimentelor pentru o lungă perioadă 

de timp. La începutul secolului al XVI-lea, gheața a început să fie solidă în orașe. În 1834, primul 

frigider a fost construit de Jacon Perkins. Refrigerarea obișnuită este considerată depozitarea la 

temperaturi peste temperatura de îngheț, dar sub 15 °. Este utilizat pe scară largă în gospodării 

și la scară industrială. Temperaturile normale de răcire sunt în jur de 0 ° C pentru fructe și 

legume. Pe lângă răcire, umiditatea și compoziția produselor joacă un rol important în buna 

păstrareaa acestora. Perioada de valabilitate a unui produs variază, în funcție de tipul de produs, 

de la câteva zile la câteva luni. Păstrarea produselor asigurată prin refrigerare se datorează în 

principal următoarelor trei aspecte: 

1.   Crearea unui mediu nefavorabil pentru microorganisme și enzime. 

2. Încetinirea activităților metabolice ale plantelor 

3. Încetinirea degradării alimentelor datorită reacțiilor chimice. 

În acest fel, alimentele sunt proaspete și păstratee pentru o perioadă mai lungă de timp. Un factor 

cheie pentru succesul răcirii este utilizarea metodelor de păstrare complementare sau combinate. 

Păstrarea în congelator 

Utilizarea refrigerării pentru produsele care trebuie păstrate mai mult este o tehnică preistorică, 

deoarece oamenii obișnuiau să folosească zăpadă și gheață pentru a stoca ceea ce prinseseră după 

vânătoare. 

 

Congelarea (care trebuie operată la temperaturi sub -18 ° C) întârzie alterarea alimentelor și le 

păstrează în siguranță, prevenind dezvoltarea microorganismelor prin încetinirea activității 

enzimelor care cauzează deteriorarea alimentelor. Deoarece apa din alimente este transformată 

în cristale de gheață în timpul congelării, ea nu mai este disponibilă pentru microorganismele 

necesare dezvoltării lor. Cu toate acestea, majoritatea microorganismelor rămân vii atunci când 

sunt înghețate; prin urmare, alimentele trebuie manipulate în condiții de siguranță înainte de 
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congelare și după decongelare. Congelarea are un efect foarte mic asupra conținutului de 

nutrienți din alimente. 

Fierbeți câteva fructe și legume (scufundați-le în apă clocotită pentru o vreme) înainte de 

congelare pentru a inactiva enzimele și drojdiile care pot continua să degradeze calitatea 

alimentelor, chiar și în congelator. Acest proces poate provoca pierderea parțială a vitaminei C. 

În ciuda pierderilor, legumele și fructele sunt congelate în cele mai bune condiții imediat după 

recoltare și sunt adesea mai bogate în substanțe nutritive decât „proaspete”. Fructele proaspete 

moi și legumele verzi  pot pierde până la 15% din conținutul lor de vitamina C atunci când sunt 

depozitate în congelator. 

 

Unele produse rămân neschimbate în timp! 

Orezul acela cu data de producție 1982 care a expirat pe raftul bucătăriei și pe care îl vei arunca 

fără să stai să te gândești, de fapt, dacă îl gătești, va fi la fel de gustos - iar experții spun că este 

sigur - ca și când l-ai fi cumpărat astăzi! 

Și nu este doar orezul. Într-un moment în care suntem absolut convinși că tot ceea ce ne 

înconjoară are o dată de expirare, natura are grijă să ne ofere un grăunte optimism: există ceva 

care durează pentru totdeauna: 8 produse nemuritoare , „vampirii” (așa cum le numesc de obicei 

oamenii de știință) lanțului alimentar ... tocmai pentru că timpul nu le atinge. Își păstrează toate 

valorile nutriționale, calitatea și aspectul sănătos, indiferent de câte secole trec. Doar imaginați-

vă! 

Mierea 

Mierea se păstrează la nesfârșit. Își poate schimba 

culoarea și textura (sau chiar cristaliza), dar 

rămâne bună de mâncat și delicioasă! Dacă sunteți 

îngrijorat de forma sa cristalină, pur și simplu 

puneți recipientul deschis în apă fierbinte până 

când cristalele se dizolvă. 

 

Zahărul 

Provocarea cu zahărul nu este să-l păstrezi proaspăt, 

ci să-l împiedici să devină dur ca o piatră. Zahărul nu 

se strică niciodată, deoarece nu favorizează creșterea 

bacteriilor (motiv pentru care gemurile și dulciurile 

care conțin cantități mari de zahăr sunt păstrate pentru 

o perioadă foarte lungă de timp, atâta timp cât sunt 

stocate în borcane etanșe). Asigurați-vă că păstrați 
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zahărul într-un recipient etanș - pentru a păstra umezeala sau insectele la distanță - și stați liniștiți! 

Veți avea zahăr pentru totdeauna! 

 

Orezul 

Chiar dacă punga sau cutia în care ați depozitat orezul 

pare murdară, acoperită cu un strat gros de praf de pe 

vremuri, produsul din cutie va fi proaspăt, de parcă 

tocmai l-ați fi cumpărat. Acest lucru se aplică orezului 

alb și sălbatic, arborio, jasmine și basmati, dar nu și 

orezului brun. Deci, închideți capacul, astfel încât să 

nu intre insecte și să nu vă stresați. Orezul vostru nu se va strica niciodată. 

 

Alcoolul puternic 

Nu trebuie să vă grăbiți să terminați sticla uriașă de 

rom pe care o aveți. Băuturile alcoolice rămân 

neschimbate în timp, atâta timp cât nu sunt încălzite de 

soare sau de o sobă de încălzire. Dacă vă așezați 

băuturile într-un dulap întunecat, puteți chiar să le dați 

nepoților pentru petrecerea lor de majorat! Băuturile pe care le aveți de câțiva ani își pot pierde 

din aromă, dar nici măcar nu vă veți da seama. Noroc! 

Faina de porumb 

Pentru a păstra făina de porumb ... nemuritoare - așa cum 

au făcut străbunicile noastre în vremuri dificile - asigurați-

vă că este uscată, bine sigilată și într-un loc răcoros (de 

exemplu, pe rafturile inferioare ale frigiderului). Chiar 

dacă au trecut ani de când ați cumpărat făina, o veți găsi 

proaspătă în ambalajul ei din hârtie când (și oricând) doriți 

să o folosiți ... 

Oțetul alb distilat 

Puteți cumpăra în siguranță o sticlă mare de oțet alb, fără 

să vă gândiți că se va strica înainte de a-l consuma și veți 

pierde banii. Păstrați-l conform instructiunilor de pe 

sticlă și veți avea întotdeauna un „aliat” perfect pentru 

dressing, marinată sau chiar curățenia casei voastre! 
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Extractul pur de vanilie 

Extractul pur de vanilie, deoarece conține alcool, va rămâne 

proaspăt și aromat atât timp cât îl aveți în dulap. Imitațiile 

distilatului nu au, desigur, o perioadă de valabilitate la fel de 

lungă. Așadar, când vă aflați în fața unui raft de supermarket, 

nu ezitați să plătiți puțin mai mult pentru extractul de vanilie 

autentic. Îl vei avea o viață întreagă ... 

Sarea 

Sarea de masă, sarea kosher americană și sarea de mare sunt cu 

adevărat ... vechi de secole! Vor rămâne proaspete pentru 

totdeauna și vă vor aroma mâncarea, chiar dacă le-ați cumpărat 

acum mulți ani. 

 

4.2. Pregătirea carantinei 

În primăvara și toamna / iarna 2020 Europa și alte părți ale lumii s-au trezit brusc în situații de 

blocare sau altele similare impuse de guvernele naționale pentru a controla răspândirea noii boli 

Covid-19. Nivelul și calitatea acestor carantine au variat de la țară la țară în ceea ce privește 

intensitatea și tipul măsurilor cu diferențe între regiuni și orașe. Unele țări, cum ar fi Austria, nu au 

avut o carantină completă, ci mai degrabă o „închidere”, ceea ce înseamnă că toate afacerile, 

restaurantele, școlile au fost închise. Alte țări, precum Spania, aveau reglementări severe, care 

includeau și limitarea deplasării libere a persoanelor. 

Carantinele au fost utilizate și în trecut ca o măsură de izolare a unei boli și, prin urmare, nu sunt 

metode noi folosite împotriva răspândirii bolilor infecțioase. În Evul Mediu, de exemplu, anumite 

zone ale orașelor au fost puse în carantină pentru a reduce impactul molimelor. Carantina din 2020 

a atins un nou nivel din cauza răspândirii globale a Coronavirusului și, în consecință, carantinele au 

fost impuse pe scară largă în multe părți ale lumii în același timp. 

 

 

4.2.1. Lecții învățate din carantinele Covid-19 

         Gătitul acasă în locul ieșirii la restaurant: Redescoperirea gătitului acasă 

Perioadele de carantină sunt momente grele pentru toată lumea. Reducerea forțată a contactelor 

sociale, munca permanentă de acasă și imprevizibilitatea evoluției ulterioare a pandemiei ne-au 

pus tuturor limitele la încercare. Pentru mulți oameni, închiderea restaurantelor și barurilor era 

ceva nou. Serviciile de livrare sunt permise totuși în timpul carantinei în multe țări europene 

pentru a aduce oamenii mai aproape de produsele sau serviciile lor preferate. Cu toate acestea, 
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mulți dintre noi am redescoperit gătitul acasă, fie singur, fie împreună cu familia. Oamenii au 

încercat rețete noi și au explorat noi posibilități de a găti creativ mâncăruri sănătoase. 

Coacerea pâinii ca modalitate de a ne umple timpul 

Înainte de 2020, coacerea pâinii acasă era considerată un 

lucru simplu prin care se respecta mediul și pe care îl 

făceau oamenii în timpul liber. Acest lucru s-a schimbat 

în timpul pandemiei Covid-19, deoarece mulți aveau mai 

mult timp liber la dispoziție și doreau să încerce ceva nou. 

Coacerea pâinii a devenit o activitate în tendințe în timpul 

acestei pandemii. 

 

Hârtia igienică este noul aur 

Chiar dacă majoritatea rafturilor supermarketurilor au fost umplute 

ca în vremuri normale, pandemia Covid-19 a arătat 

vulnerabilitatea sistemului de aprovizionare, mai ales dacă mulți 

oameni au nevoie de aceleași produse în același timp. În această 

perspectivă, hârtia igienică a devenit noul aur. Toată lumea a vrut-

o. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Mulți au spus că această 

reacție este reacția tipică a oamenilor la un viitor dezastru și un 

comportament care urmează instinctelor naturale. Rafturile goale 

și supermarketurile fără hârtie igienică au devenit un alt simbol al 

acestei pandemii - și în acest fel, hârtia igienică este noul aur în 

2020. 

Este bine să aveți un stoc acasă 

Mulți oameni au acum hârtie igienică (și alte produse durabile, cum ar fi pastele sau orezul) de 

mai mult de un an acasă, ceea ce s-ar putea să nu fie atât de util, deși un stoc de produse esențiale 

acasă nu este o idee rea. Mulți experți recomandă că ar fi bine să avem produse alimentare și de 

confort pentru cel puțin 14 zile acasă, pentru a fi pregătiți pentru diferite dezastre. Una dintre 

lecțiile învățate din carantinele pandemiei Covid-19 este poate că ar putea fi util să fii pregătit 

pentru alte dezastre. În secțiunea următoare, vă vom oferi câteva sfaturi despre cum ar trebui să 

arate depozitul personal de acasă. 

4.2.2. Pregătirea depozitării pentru perioade de carantină 

În ciuda faptului că în toate țările, supermarketurile și alte magazine care sunt relevante pentru 

nevoile vieții de zi cu zi au rămas deschise, situația Covid-19 a condus la fenomene precum 

„stocarea”, în care oamenii cumpărau tone de alimente și alte bunuri (pe care nu le vor putea 
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mânca) ca reacție la o carantinare viitoare. Chiar dacă aprovizionarea cu alimente a fost garantată 

în timpul carantinei datorate pandemiei Covid-19, nu este sigur dacă acest lucru se va întâmpla 

în situații care ar putea apărea ca o consecință a unor dezastre care duc la poluarea aerului și a 

solului, după un accident nuclear, o catastrofă naturală sau întrerupere de energie. 

Din acest motiv, se recomandă să aveți întotdeauna acasă o anumită cantitate de alimente și apă, 

care poate fi folosită câteva zile într-o situație în care alimentarea cu apă și alimente nu poate fi 

garantată. 

Există organizații în fiecare țară care oferă informații și sfaturi practice cu privire la pregătirea 

unui stoc pentru criză. 

Ce trebuie să ai acasă 

Cantitatea concretă de bunuri pe care fiecare gospodărie ar trebui să o aibă acasă depinde în 

primul rând de numărul de membri ai familiei, precum și de obiceiurile alimentare personale.  

Iată câteva sfaturi care pot fi utile pentru pregătirea stocului dumneavoastră: 

 Este important să ne concentrăm pe o dietă echilibrată chiar și în criză, deoarece corpul 

nostru are nevoie de carbohidrați (60%), proteine (12%), grăsimi și apă. Cantitatea 

zilnică de apă trebuie să fie de cel puțin 2 litri și 2.000 kcal. 

 

 

 

Produse cerealiere 

Făină / griș 1,0 kg  Orez 0,5 kg 

Fulgi de ovăz 0,5 kg  Paste 0,5 kg 

Pâine 1,0 kg  Pâine crocantă 0,5 kg 

Cereale/musli 0,5 kg  Pâine integrală 0,5 kg 

Lactate 

Lapte pasteurizat 1,0 l  Lapte praf 0,5 kg 

Brânză proaspătă 0,5 kg  Brânză 0,5 kg 

Iaurt 0,5 kg  Caș 0,25 kg 

Fructe și legume 

Cartofi 1,0 kg  Piure din pudră de cartofi 1 pachet 

Conserve de legume 

                                 3x 

0,5 kg  Salate în conserve 

                                     2x 

0,5 kg 

Fructe uscate 0,5 kg  Conserve de fructe 

                                     2x 

0,5 kg 

Nuci 1 pachet    

Ulei/grăsime 
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● Se recomandă să țineți cont de datele de expirare înainte și să cumpărați numai produse care 

pot fi utilizate cel puțin un an. 

● Cele mai bune produse pentru stocare, datorită datei lor de expirare, sunt făina, zahărul, orezul 

și pastele, fulgii de ovăz, mâncarea în conserve și mâncarea semipreparată. 

● Încercați să cumpărați produse de înaltă calitate, ușor de digerat. 

● În caz de urgență, alimentarea cu apă poate fi perturbată, de aceea se recomandă să aveți acasă 

suficientă apă îmbuteliată. 

● Încercați să creați un plan de masă pentru cel puțin 14 zile pe baza obiceiurilor alimentare 

individuale  pentru a putea pregăti diferite mese pentru această perioadă. 

Următoarea listă oferă o prezentare generală a diferitelor produse și a cantității acestora, care 

este necesară pentru a garanta mâncarea și apa pentru o persoană de timp de 14 zile. 

Lista are scopul de a oferi o imagine de ansamblu și un model asupra modului în care ar putea 

arăta cantitatea de alimente stocată pentru două săptămâni, lista concretă a produselor depinzând 

de obiceiurile alimentare personale, precum și de disponibilitatea produselor. 

Cum se păstrează produsele 

Este important să păstrați produsele astfel încât să rămână bune pentru o perioadă mai lungă de timp. 

● Camera de depozitare trebuie să fie uscată, răcoroasă și echipată cu o bună ventilație a aerului. 

● Controlați produsele stocate în mod regulat, pentru a evita ca unele dintre produse să expire   

● Controlați starea orezului, cerealelor etc. pentru a identifica paraziți. 

Ulei de gatit 0,5 l  Unt 0,25 kg 

Mâncare congelată     

Pește, legume, conserve de pui 

etc.  

    

Various 

Variat 

Zahăr 1 kg  Ouă 10 p. 

Gem + miere 0,5 kg  Ceai/cafea/cacao 0,5 kg 

Produse tartinabile 0,5 kg  Supe (cutii) 1 kg 

Oțet 0,25 l  Ierburi (dacă este necesar)  

Mâncare pentru bebeluși (dacă 

este necesar) 

  Mâncare pentru animale de companie 

(dacă este necesar) 

 

Băuturi 

Apă minerală 14 l  Sucuri de fructe 7 l 
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Ce altceva mai trebuie să pregătești pentru criză 

În plus față de stocarea alimentelor și a apei, există și alte lucruri care se consideră important să le 

avem în casă pentru circumstanțe excepționale. Aceste produse sunt, de exemplu: 

● Produse sanitare 

● Radio cu baterie 

● Aragaz 

● Lumânări 

● Lanternă 

4.2.3 Sfaturi pentru a rămâne și a mânca sănătos în situații de carantină 

În timpul  carantinei, nu este important doar să aveți suficientă mâncare acasă, ci și să urmați un 

stil de viață sănătos pentru a vă menține în formă. Iată câteva sfaturi pentru a vă menține sănătos 

în timpul carantinei, cu accent pe obiceiurile bune de gătit în perioadele dificile: 

Încercați să urmați rutina zilnică (și orele de masă!) 

După câteva zile de stat acasă, linia de demarcare dintre muncă și timp liber se estompează în 

fiecare zi câte puțin. Întreaga zi se simte ca o singură unitate, fără o distincție strictă între timpul 

liber și locul de muncă. Mai ales atunci când statul acasă este necesar, este vital să ne structurăm 

ziua în mod corespunzător, luând pauze regulate și păstrând punctualitatea meselor,  mâncând la 

aceeași oră în fiecare zi. Dacă sunteți obișnuiți să luați masa de prânz la ora 13:00, încercați să 

continuați această rutină, deoarece vă va ajuta pe dumneavoastră și corpul dumneavoastră. 

Menținerea ritmului personal vă ajută să rămâneți concentrat la locul de muncă, sănătos și 

productiv în timpul liber. 

Păstrați legătura cu prietenii și familia (și mâncați împreună cu ei, dacă este posibil) 

În plus, în perioadele de carantină nu trebuie să uităm 

să păstrăm legătura cu prietenii și familia, deoarece 

ajută la menținerea sănătății psihice. Oferiți familiei 

și prietenilor un impuls mental! Încearcați să sunați și 

să vorbiți cu diferite persoane pe parcursul 

săptămânii, deoarece acest lucru vă va da senzația că 

nu sunteți singur. Există mai multe moduri de a 

comunica, încercați să vorbiți pe skype, să trimiteți 

mesaje persoanelor cu care nu ați vorbit de ceva vreme și, de ce nu, să scrieți scrisori. 

Dacă locuiți împreună cu familia sau cu prietenii, încercați să mâncați împreună cu ei ori de câte 

ori este posibil. Prânzul și cina sunt, de asemenea, modalități de interacțiune socială, deci acest 

lucru vă poate ajuta să vă simțiți sociabil chiar și în vremuri dificile! 
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Rămâneți activ fizic 

Un stil de viață sănătos are nevoie de activități fizice în mod regulat. Încercați să integrați 

activitățile fizice în viața voastră de zi cu zi. Vă ajută să rămâneți în formă, concentrat la locul 

de muncă și este modalitatea perfectă de a reduce tensiunile și stresul -și asta nu doar în 

perioadele de carantină! 

 

Încercați o rețetă nouă 

Gătitul poate fi o modalitate excelentă de a vă relaxa și de a încerca ceva nou. De ce să nu 

încercați o rețetă nouă care să vă facă planul zilnic de masă mai colorat? Colecția LLCC de 

diferite rețete tradiționale din toate țările partenere din secțiunea următoare a acestui manual 

oferă surse de inspirație creative - și sunt și sănătoase! 

Diverse studii au demonstrat că există comexiuni între abilitățile de gătit acasă și dietele 

sănătoase. Așadar, vă puteți menține dieta sănătoasă în timpul carantinei și nu numai.  

Rămâi hidratat: mai multă apă - mai puține băuturi pe bază de zahăr 

Uneori uităm cât de important este să ne menținem hidratați pentru a fi gata pentru o zi lungă de 

lucru. În timp ce suntem acasă în fața unui ecran, mulți dintre noi uităm să bem apă regulat. Fără 

suficiente lichide, există multe șanse să aveți dificultăți de concentrare și să vă simțiți în acest 

fel mai obosiți. O hidratare corespunzătoare vă poate împiedica să vă simțiți epuizați fizic și 

emoțional. 

La întrebarea ”ce ar trebui să bem” este ușor de răspuns: cea mai bună alegere este apa simplă și 

pură. Evitați băuturile care conțin mult zahăr, de ex. limonadele! 

Aflați mai multe despre sănătatea nutrițională 

Dietele sănătoase și bine echilibrate au fost un subiect mult discutat și înainte de pandemia 

Covid-19, dar în astfel de situații, este și mai important să urmezi o dietă sănătoasă. Deoarece 

trebuie să gătim în fiecare zi dacă nu dorim să cheltuim mulți bani, perioadele de carntină ar 

putea fi utile pentru a ne gândi la cât de sănătoase sunt mesele zilnice - și dacă există posibilități 
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de a le îmbunătăți pentru a le face și mai sănătoase! Informați-vă de pe internet despre mâncarea 

sănătoasă, vizionați videoclipuri - există multe modalități de a obține mai multe informații pe 

acestă temă! 

Planifică din timp   

Să te gândești la mesele pe care le vei găti acasă poate deveni o sarcină dificilă în timpul 

pandemiei. O bună ocazie pentru a evita gustările nesănătoase este și planificarea meselor. Faceți 

un plan de masă pentru săptămâna următoatre înainte de a merge la cumpărături pentru a vă 

asigura că includeți cât mai multe mese și gustări sănătoase și în acelați timp tăiați opțiunile 

nesănătoase. 

În timpul unei pandemii, planificarea vă ajută, de asemenea, să vă reduceți vizitele la magazinele 

alimentare, ceea ce reprezintă o metodă ușoară și utilă de a reduce riscul de infecție. 

Încercați să utilizați fructe și legume congelate 

Cumpărarea de fructe și legume congelate este o modalitate excelentă de a avea produse 

proaspete la îndemână în orice moment. Fructele și legumele congelate sunt la fel de hrănitoare 

ca și cele proaspete. În general, sunt culese când sunt coapte și congelate în 24 de ore și, prin 

urmare, își păstrează valoarea nutritivă maximă. În acest fel, fructele și legumele congelate pot 

fi utile pentru a aduce varietate meselor - chiar și în lunile reci de iarnă. 

Limitați alimentele foarte procesate 

Încercați să limitați cantitatea de alimente foarte procesate. Mesele gata preparate, gustările 

ambalate și deserturile sunt deseori bogate în grăsimi saturate, zaharuri și sare. Dacă doriți să 

alegeți alimente procesate, uitați-vă la etichetă și încercați să alegeți opțiuni mai sănătoase. 

4.3. Creativitatea alimentară 

Mâncarea este cultură, iar cultura este mâncare. În ultimele secole, fiecare regiune din Europa și-a 

dezvoltat preparatele tipice pe baza experienței și cunoștințelor multor generații. Peisajul alimentar 

al Europei este un indicator pentru varietatea Europei și a istoriei sale. Există o mulțime de 

mâncăruri tradiționale în fiecare parte a Europei care se bazează pe ingrediente diverse. Diferite 

peisaje și zone climatice au contribuit la o varietate imensă în tradițiile alimentare și mâncarea care 

încă astăzi formează planurile noastre zilnice de masă. De la valea Alpilor la râurile Lituaniei, până 

la peisajul deluros al Angliei, câmpurile nesfârșite ale Banatului din România și  coasta Spaniei: cu 

noi puteți descoperi varietatea Europei în mâncarea tradițională. 

În această secțiune, după o prezentare generală despre mâncarea locală, veți găsi o selecție de rețete 

gustoase din toate țările noastre partenere, precum și sfaturi despre cum să utilizați mâncarea locală 

pentru o experiență de gătit sănătoasă și creativă. 
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4.3.1. Alegeți produsele locale: Avantajele mâncării locale 

Folosirea alimentelor locale pentru dieta zilnică poate fi utilă pentru a ține pasul cu un stil de 

viață sănătos și a face în același mod ceva bun și pentru planeta noastră! Mâncarea locală 

înseamnă în acest fel nu numai mâncarea tradițională, ci și utilizarea produselor locale (ulei, 

miere, paste, ierburi etc.) atunci când vine vorba de gătit. Multe companii locale oferă produse 

interesante care sunt adesea biologice și în acest fel mai sănătoase pentru dieta ta. În această 

parte, vă vom oferi câteva sfaturi și instrucțiuni de bază explicând de ce produsele locale pot fi 

o alternativă bună și sănătoasă la produsele din supermarketurile mari și recomandări cu privire 

la modul de intoducere a alimentelor locale în gătitul dvs. 

Ne referim prin produse locale în principal la alimente obținute local, cum ar fi fructe, legume, 

produse lactate și ouă, precum și carne, dar alimentele locale pot include și alte produse 

alimentare. 

1. Avantajele unui stil de viață sănătos: Mănâncă produse de sezon și susține 

biodiversitatea alimentară locală 

În multe cazuri, produsele locale, în special alimentele și legumele de la fermieri, sunt mai 

sănătoase, deoarece sunt mai puțin tratate cu pesticide. Sunt recoltate atunci când sunt la  

maturitate și cultivate în funcție de sezonul lor real - a mânca local înseamnă a mânca sezonier! 

Mulți fermieri și comercianți cu amănuntul locali folosesc adesea produse care au o tradiție de 

lungă durată, dar care ar fi putut cădea în uitare și acum sunt revitalizate. Utilizând aceste produse 

tradiționale și naturale, nu numai că vă îmbogățiți planul săptămânal de masă, dar susțineți și 

biodiversitatea fructelor și legumelor tradiționale și a altor produse. 

2. Mâncare locală pentru clima noastră 

Cumpărarea de alimente locale ajută la reducerea emisiilor de CO2 și la protejarea planetei 

noastre. Fructele și legumele cultivate în apropierea locului de domiciliu au, de obicei, o rută de 

transport mai scurtă de la câmp la magazinul local și, prin urmare, sunt proaspete mai mult timp. 

Sustenabilitatea nu se limitează doar la fructe și legume: prin cumpărarea produselor locale, 

emisiile cauzate de transport pot fi limitate și, prin urmare, infrastructura necesară (drumuri, 

camioane ...) este fluidizată. 

3.Susțineți afacerile locale 

Dezvoltarea marilor magazine online, cum ar fi Amazon, a pus în dificultate multe magazine 

locale mai mici, deoarece acestea nu pot concura cu posibilitățile pe care le pot oferi furnizorii 

globali. În această perspectivă, susținerea întreprinderilor locale mai mici este o modalitate bună 

de a consolida magazinele din apropierea noastră. În multe orașe importante există inițiative sau 

platforme care încearcă să colecteze numele și adresele magazinelor mici care oferă produse 
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locale. De ce să nu aruncăm o privire asupra lor? Poate puteți găsi ceva interesant care nu numai 

că vă va ajuta să vă faceți planurile de masă mai creative (și mai sănătoase!), dar care să sprijine 

și antreprenorii locali! 

! ATENȚIE ! Businesses este scris gresit in poza de mai sus. 

Stați de vorbă cu producătorii locali! Ei vă pot spune cum au fost cultivate alimentele, îi puteți 

întreba ce practici folosesc pentru a crește și recolta culturile lor. Când știi de unde provine 

mâncarea ta și cine a crescut-o, știi mult mai multe despre acea mâncare. Ești ceea ce manânci! 

În plus, alte avantaje ale alimentelor locale sunt: 

● Adesea, nu sunt tratate cu pesticide, deoarece mulți producători locali de alimente aleg să 

utilizeze substanțe organice și naturale împotriva dăunătorilor pentru a păstra sănătatea 

alimentelor pe care le cultivă 

● Sunt bogate în substanțe nutritive: alimentele cultivate local pot conține un nivel mai ridicat 

de substanțe nutritive datorită faptului că alimentele ajung de la câmp la bucătăria dvs. adesea 

în mai puțin de 24 de ore. În acest fel aromele sunt mult mai bogate și mâncarea dvs. are un 

gust mai bun. 

● Susțin condițiile legate de dietă: pentru persoanele cu sensibilitate alimentară la conservanți, 

hormoni sau alte substanțe chimice, alimentele cultivate local pot fi o alternativă bună. Pot 

ajuta la susținerea oricăror posibile probleme de digestie pe care persoanele alergice le pot 

întâmpina cu alte tipuri de alimente. 

● Îmbunătățesc siguranța alimentelor: Alimentele cultivate în locații îndepărtate prezintă un 

risc mai mare de a fi expuse la potențiale probleme de siguranță alimentară în etapele de 

recoltare, spălare, transport și distribuție - cu cât alimentele cresc mai aproape, cu atât aceste 

riscuri sunt mai mici. Mâncarea importată poate trece prin mai multe mâini înainte de a ajunge 

în bucătărie, în timp ce mâncarea locală ajunge direct la dvs. 
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● Este nevoie de mai puține ambalaje: dacă cumpărați local, majoritatea articolelor vândute au 

ambalaje limitate deoarece sosesc proaspete de pe câmp sau direct de la producător și au nevoie 

în acest fel de mai puțin plastic sau alte materiale pentru ambalare - iar acest lucru  este benefic 

pentru mediu. 

● Cumpărați la vrac: Mulți producători și fermieri locali vă oferă posibilitatea de a cumpăra la 

vrac, astfel veți obține mai mult și plătiți mai puțin. Dacă nu e vorba de lanțurile de 

supermarketuri, puteți sprijini cu adevărat economia locală cumpărând o cantitate mai mare 

dintr-un singur produs! 

 

 

 

4.3.2. Posibilități de a cumpăra la nivel local 
 

Cumpărarea mâncării locale are multe avantaje; sprijină economia locală și ajută fermierii și 

întreprinderile mici; acest lucru este benefic pentru mediul înconjurător, este sigur și sănătos. 

În ultimii ani, în multe țări europene, există activități și mișcări în curs de desfășurare cu scopul 

de a promova mâncarea locală, iar diferitele posibilități de aprovizionare locală au avantaje 

pentru toată lumea. În loc să alergați la supermarket, de ce să nu aruncați o privire asupra 

modalităților alternative de a cumpăra alimente proaspete și sănătoase care ar putea fi chiar după 

colț?  

Mergeți la  piață 

Există multe piețe (fermieri) în fiecare oraș din întreaga Europă, unde fermierii și producătorii 

de diverse mărfuri își oferă produsele lor 

proaspete. În mod normal, piețele au un 

program fix, de exemplu în fiecare zi, 

dimineața sau într-o anumită zi a săptămânii. 

Mai ales în orașele sau capitalele mai mari pot 

exista mai multe piețe apropiate de dvs., 

fiecare cu un anumit specific (de exemplu, una 

pentru fructe și legume, una pentru carne 

produsă local, una pentru pește etc.). Încercați 

să evitați piețele turistice, deoarece acestea vând adesea produse la un preț mai ridicat decât de 

obicei, în timp ce piața mai puțin elegantă de vizavi poate fi mult mai bună și mai ales mai 

autentică. 

Dacă decideți să vă cumpărați alimentele de pe piață, încercați să urmați câteva reguli și 

recomandări simple: 
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● Nu vă cumpărați mâncarea la primul stand, plimbați-vă prin întreaga piață și comparați 

oferta și prețurile, deoarece uneori există diferențe notabile de preț și calitate. 

● Încercați să calculați prețul înainte de a cumpăra produsul, acest lucru fiind deosebit de 

important dacă prețul este indicat pe gram. Uneori, produsele care par a fi destul de ieftine se 

pot dovedi scumpe dacă cumpărați o cantitate mai mare! 

● În multe piețe, există reguli speciale și adesea una dintre ele este că prețul indicat nu este atât 

de fix, așa cum s-ar putea întâmpla în supermarketuri. Încercați să negociați, mai ales atunci 

când doriți să cumpărați cantități mai mari; chiar vă poate ajuta să cheltuiți mai puțin pe 

achiziție. Cu toate acestea, rețineți că ar putea exista tradiții și reguli greu de înțeles, iar uneori 

poate fi normal să negociați prețul pentru un produs și să nu faceți acest lucru pentru altul. 

● Încercați să întrebați comercianții cu amănuntul despre ce au în ofertele speciale; cereți-le 

informații de bază despre produsele lor, uneori puteți descoperi alimente noi și creative care vă 

pot îmbogăți planul alimentar! 

● Dacă este posibil, mergeți dimineața! Dimineața devreme, aveți o posibilitate mai mare de a 

găsi acel produs pe care îl doriți cu adevărat pur și simplu pentru că în mod normal atunci sunt 

mai puțini oameni care vizitează piața. Comercianții cu amănuntul, adesea fermieri, au în mod 

normal cantități limitate de produse cu ei; dacă ajungeți târziu, multe dintre produsele lor 

delicioase ar putea fi deja vândute! 

● Scrieți o listă de cumpărături. Încercați să vă planificați din timp lista de alimente, întrucât 

acest lucru vă poate ajuta să planificați mai bine ce puteți cumpăra de pe piață și ce produse 

cumpărați în supermarket. 

Cumpărați direct de la producător 

O altă oportunitate excelentă de a obține mâncăruri locale proaspete și gustoase este să le 

cumpărați direct acolo unde sunt produse. Mulți fermieri și întreprinderi mici active în domeniul 

alimentelor oferă posibilitatea de a le cumpăra direct de la ei, adesea la prețuri mai bune. Aceasta 

ar putea fi o opțiune mai ales dacă sunteți în căutarea unui anumit produs pe care să îl puteți 

utiliza mai mult timp, de exemplu miere, marmeladă, ierburi, ulei etc. Livrarea, cel puțin pe o 

distanță limitată, este, de asemenea, o opțiune. 

Căutați inițiative (online) care să susțină magazinele și producătorii locali 

Uneori nu ne dăm seama de toate oportunitățile de cumpărături care sunt în jurul nostru doar 

pentru că este mai convenabil să mergem la cel mai apropiat supermarket. În acest fel, s-ar putea 

să nu luăm în considerare toate magazinele mici care ne sunt aproape, poate chiar în spatele casei 

noastre. În zilele noastre, multe dintre aceste magazine locale care oferă produse locale speciale, 

încearcă să se facă cunoscute apărând online și multe dintre ele pot fi găsite pe platformele online 

care colectează toate aceste alternative de cumpărături locale dintr-un oraș sau cartier. 
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În fiecare oraș, diferite inițiative similare doresc să scoată în evidență varietatea locală de 

alimente și produse. De ce să nu aruncăm o privire la unul dintre aceste site-uri și platforme? 

Poate că găsiți un nou magazin mic care oferă ceva care chiar vă face planul de masă mai creativ! 

Multe dintre aceste platforme online nu oferă doar o imagine de ansamblu despre magazinele 

dintr-o anumită zonă, dar vă oferă și posibilitatea de a face cumpărături online și de a oferi livrare 

la domiciliu. În acest fel nici nu trebuie să mergeți la magazin, puteți face asta cu ușurință de 

acasă. 

Toate aceste oferte facilitează aprovizionarea la nivel local și determină alegerea unor produse 

care sunt benefice atât climatului cât și sănătății noastre! 

4.3.3 Evoluția alimentelor de-a lungul anilor 

În ultimul secol, obiceiurile noastre alimentare s-au schimbat dramatic, dietele noastre devenind 

aproape de nerecunoscut comparativ cu cele ale bunicilor și străbunicilor noștri. Modul în care 

cumpărăm, gătim și luăm masa a fost modificat de atitudinea noastră față de mâncare. În 

continuare vom urmări obiceiurile alimentare în schimbare comparând alegerile alimentare ale 

bunicilor cu ale noastre. 

 

Industria alimentară s-a schimbat și s-a dezvoltat de-a lungul deceniilor pentru a satisface nevoile 

clienților și comportamentul consumatorilor. Mâncarea a devenit nu numai un prilej important 

de a ne întâlni și discuta cu prietenii, ci și o armă pentru a lupta împotriva bolilor din țările în 

curs de dezvoltare, precum obezitatea sau diabetul. Pe vremea bunicilor noștri produsele 

proaspete erau disponibile doar „în 

sezon”. Familiile mâncau fructe și 

legume cultivate în grădina din spatele 

casei sau în fermele din apropiere. Se 

bucurau de salata verde  primăvara și 

la începutul verii. Aveau  căpșuni 

proaspete numai în mai și la începutul 

lunii iunie. Roșiile și fasolea verde se 

găseau doar vara. Rădăcinoasele și 

dovlecii erau pe masă doar toamna. 

Pentru a trece peste iarnă, oamenii se 

bazau pe fructe și legume pe care le-au uscat sau „conservat”. Fructele tropicale, cum ar fi 

bananele și portocalele, nu erau accesibile nimănui, în timp ce majoritatea acestor fructe erau 

savurate de oamenii care trăiau în condiții meteorologice adecvate. 

Astăzi, o persoană poate găsi aproape totul într-un magazin alimentar pe tot parcursul anului, cu 

produse din toată țara și chiar din întreaga lume. Dacă cineva dorește mango tropical sau struguri 



           LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Project No.2019-1-UK01-KA204-061490 

 

46 
Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă doar opiniile 

autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

suculenți, nu trebuie decât să se ducă la un aprozar local. Acolo va găsi o varietate de fructe și 

legume. 

O rutină săptămânală strictă 

Comparați atitudinea bunicilor față de ora mesei cu cea a voastră: în ce fel diferă? Cel mai 

probabil bunicii tăi au avut o rutină mult mai strictă a meselor zilnice.  În urmă cu cincizeci până 

la optzeci de ani, se obișnuia ca o familie să ia masa la aceeași oră în fiecare zi (mic dejun la 7 

dimineața, prânz la 12 pm și cină la 6 pm), astfel încât corpul era obișnuit să știe când să se 

aștepte la mâncare. Acest tip de disciplină a contribuit la menținerea subțire a taliei și la reducerea 

la minimum a risipei alimentare. Cu toate acestea, în zilele moderne, o mulțime de oameni au 

pierdut această abordare disciplinată a meselor 

și nu mai respectă regula de 3 mese  pe zi. 

Omiterea micului dejun, gustarea și câteva căni 

de cafea pe zi sunt noțiuni pe care bunicii noștri 

nu le-ar fi luat în considerare niciodată. 

În ceea ce privește rutina săptămânală - este 

foarte posibil ca și bunicii tăi să fi avut o rotație 

strictă a felurilor pe care le mâncau în fiecare zi 

a săptămânii. Se întâmpla adesea ca familia să 

mănânce o friptură  duminică, urmând să 

servească  resturi de carne rece într-o zi de luni, 

apoi orice alte resturi transformate într-o 

plăcintă sau alt fel de mâncare pentru marți, 

miercuri și joi. Majoritatea familiilor urmau și rutina de a mânca pește într-o vineri. Rotirea 

săptămânală a felurilor de mâncare era întotdeauna aceeași, consumându-se toate resturile și 

servindu-le cu legume proaspete în fiecare seară. Deși, de multe ori nu exista o mare varietate de 

opțiuni, se mâncau  mese și legume proaspăt pregătite în mod regulat. 

Astăzi, însă, suntem înconjurați de alegeri. Nu numai că alegem când mâncăm, dar ni se oferă și 

o gamă largă de opțiuni alimentare. Preparatele la pachet, cele rapide și mesele gata preparate au 

schimbat modul în care sunt pregătite și consumate mesele. De ce să te deranjezi să petreci ore 

întregi gătind o plăcintă cu restul de carne de vită de ieri și pregătind legume când poți să te duci 

la supermarket și să cumperi totul gata făcut? În afară de faptul că au crescut vânzările 

semnificativ, gândiți-vă la modul în care această schimbare a modificat obiceiurile alimentare la 

scară globală. 

Monday

Luni

Tuesday

Marți

Wendnesday

Miercuri

Thursday

Joi

Friday

Vineri

Saturday

Sâmbătă

Sunday

Duminică
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Schimbarea obiceiurilor alimentare  

După cum s-a văzut, gătitul modern presupune mult mai puțin timp decât cel tradițional. S-au 

dus de mult orele petrecute în fața aragazului. În schimb, mâncărurile convenționale au devenit 

mult mai populare, oamenii apelând la mâncăruri convenabile și la cuptorul cu microunde de 

mai multe ori pe săptămână. Comparați acest lucru cu anii 1930, când mâncarea convenabilă 

însemna pur și simplu mâncarea în cutii - o facilitate care le permitea oamenilor să mănânce 

fructe și legume în afara sezonului și le oferea carne și pește ușor de preparat. Confortul se vinde 

foarte bine în zilele noastre: mulți 

oameni din lumea modernă nu își fac 

timp pentru gătit și cred că sunt 

întotdeauna prea ocupați. Cu toate 

acestea, gătirea unor alimente 

proaspete nu trebuie să dureze ore 

întregi - comparați prepararea unui fel 

rapid pe bază de paste cu statul la 

coadă la un restaurant de fast-food. 

În mod similar, în lumea de astăzi, ne 

petrecem mult mai multe zile 

mâncând la restaurante decât am făcut-o în trecut. Pentru bunicii noștri, ieșitul la restaurant era 

probabil un răsfăț pe care și-l permiteau rareori, fiind păstrat pentru ocazii speciale. În zilele 

noastre, multe familii mănâncă în oraș săptămânal. În plus, deseori se consumă mai multe calorii 

atunci când luăm masa la restaurant decât atunci când mâncăm acasă. Această tendință crescândă 

de a mânca în oraș ne afectează silueta - poate că generațiile vechi aveau dreptate - statul acasă 

ar putea să devină noua ieșire în oraș ! 

Să luăm sau să nu luăm gustări 

Rutina strictă a mesei bunicilor noștri a permis 3 mese pe zi și nu mai mult. Gustările erau 

aproape inexistente și nu prea existau produse preambalate pe care să le iei cu tine pe tot 

parcursul zilei. Lumea modernă este foarte diferită. Restaurantele, supermarketurile și alte locuri 

care vând mâncare sunt deschise 24/7, ceea ce înseamnă că mâncarea este disponibilă oricând 

dorim. Viața în ritm rapid pe care o duc oamenii astăzi înseamnă că apelăm la pachete de 

chipsuri, biscuiți și alte gustări fără ezitare. Cu mâncare disponibilă oriunde și oricând, silueta 

noastră nu poate face față numărului de calorii consumate. Poate că este timpul să recitim cărțile 

bunicilor noștri și să ne întoarcem la zilele rutinei stricte? 

O creștere sau o scădere a abilităților de gătit? 

Pe vremea bunicilor noștri, a învîța să gătești era singura modalitate de a asigura o masă bună pe 

care, de obicei, o făcea femeia casei. În zilele noastre, gătitul a devenit mai degrabă un hobby 

decât o necesitate, mulți oameni neștiind diferența dintre o lingură de lemn și o spatulă. Mulți 

oameni pur și simplu nu au dobândit abilitățile culinare pe care le aveau părinții lor și, alături de 

creșterea alimentelor convenționale, gătitul unor mese proaspete în fiecare zi a devenit o 
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activitate pe cale de dispariție. Când bunicii noștri găteau, aveau un stil de viață autosuficient, 

crescând o mulțime de legume proprii și făcând cumpărături zilnic din cauza lipsei de refrigerare. 

Erau oameni creativi care știau să se descurce cu puținele ingrediente pe care le aveau la 

dispoziție. 

 

De la rostogoliri la rulouri cu cârnați 

Oamenii din zilele noastre fac mult mai 

puțină mișcare (în medie) decât oamenii 

din zilele bunicilor noștri și acest lucru are 

un impact uriaș asupra sănătății noastre 

generale și a taliei noastre. Viața modernă 

înseamnă sedentarism - mulți dintre noi 

conducem la serviciu, stăm la birou toată 

ziua, conducem acasă și apoi stăm în fața 

televizorului până ne culcăm. La asta se 

adaugă cele 3 mese pe zi, cu gustările și 

băuturile calde dintre ele. Mulți dintre noi consumăm mai multe calorii dec\t avem nevoie, ceea 

ce ne face să devenim letargici, nesănătoși și supraponderali. Pe vremea bunicilor noștri, era ceva 

obișnuit să mergi pe jos sau cu bicicleta peste tot, iar serile se petreceau rar în fața televizorului. 

De asemenea, nu existau gustări pe tot parcursul zilei, mesele consumate echivalând cu cantitatea 

de energie folosită. Cu toate acestea, oare erau dietele lor mai sănătoase? Dacă te miști mai mult, 

poți mânca mai mult. Poate că bunicii noștri  puteau compensa consumul acelor alimente prin 

simplul fapt că erau mai activi. 
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4.3.4 Fii creativ! Moduri creative de gătit creativ 

Nu trebuie să fii un bucătar profesionist pentru a găti ceva delicios în bucătărie. Doar urmăm 

rețeta, nu? Să ni se spună să ne folosim creativitatea în bucătărie poate fi un pic intimidant ... 

Adică, dacă facem ceva greșit? 

 

Rețetele sunt un instrument uimitor. Ne pot încuraja să gătim pentru noi și să ne simțim mai 

confortabil în bucătărie. Când am început să experimentez în bucătărie și să gătesc pentru mine 

- cu mult înainte să încep Mind Over Munch - rețetele erau cel mai bun prieten al meu! Cu 

ingredientele și instrucțiunile chiar în fața mea, am avut încredere să încerc să prepar alimente 

noi. 

Adevărul este că încă mai folosesc rețete! Dar, în zilele noastre, am învățat să folosesc acele 

rețete ca sfaturi și inspirație. Iau ce îmi place dintr-o rețetă și las ceea ce nu! ȘI VOI puteți face 

acest lucru și poate duce la câteva creații minunate în bucătărie - special adaptate pentru voi! 

Singurele lucruri de care ar trebui să țineți cont în timpul gătitului sunt următoarele: 

Fiecare rețetă începe ca o idee 

 

Fie că este creată prima dată pe hârtie sau în bucătărie, o rețetă se naște întotdeauna dintr-o idee. 

Uneori mâncărurile sau aromele noastre preferate pot inspira o idee - de ce să nu punem unt de 

arahide ȘI jeleu între două felii de pâine ?! Alteori, în timp ce gătim, ne-am putea gândi la o nouă 

combinație de alimente sau la o reinterpretare a unei rețete clasice. Putem găsi inspirație în 

alimentele pe care le consumăm la un restaurant, în lucrurile pe care le vedem în magazinul 

alimentar sau în mesele pe care altcineva le împarte cu noi. 
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Pentru Mind Over Munch, o mare parte din 

dezvoltarea rețetelor este cercetare. Mă bazez pe 

experiența mea cu alimente și arome care mi-au 

plăcut, existând unele experimente în bucătărie și 

mă uit la o mulțime de rețete existente online sau în 

cărți de bucate. Există atât de multe idei atunci când 

vine vorba de gătit și poate părea că există și o 

mulțime de „reguli”. Dar fiecare rețetă este doar o 

metodă posibilă de a crea o versiune a unui fel de 

mâncare - este deschisă interpretării! Folosesc 

rețete pentru a-mi oferi idei noi sau pentru a mă 

învăța cum să prepar mâncare și să fac lucruri în 

bucătărie pe care nu le știu încă. Iau rețeta 

respectivă, folosind părți care îmi plac și lăsând 

deoparte ceea ce nu-mi place. Apoi testez acele 

rețete, modificându-le până când mi se par 

potrivite, ca să le pot împărtăși tuturor. Speranța 

mea este că veți folosi rețetele mele ca linii directoare în bucătărie - le puteți schimba complet și 

le puteți face proprii! Adevărul este că oricine poate veni cu idei pentru rețete noi sau 

îmbunătățite, doar prin încrederea în propriile papilele gustative. 

Rețetele sunt opinii bazate pe preferințele și creativitatea  persoanei care gătește 

Deoarece rețetele provin din ideile cuiva, acestea sunt în cele din urmă modelate de opiniile, 

gusturile și preferințele acelei persoane. Da, pot exista temperaturi specifice de gătit sau 

ingrediente, pe care este important să le luăm în considerare, dar acele specificități dintr-o rețetă 

sunt adesea determinate prin experimentare. Fiecare persoană are un cuptor, o plită și un set de 

papile gustative care modelează instrucțiunile dintr-o rețetă, pe baza a ceea ce a funcționat pentru 

ele. Acesta este motivul pentru care vă încurajez să vedeți rețetele ca pe niște linii directoare 

flexibile! Temperatura sau timpul de gătit furnizate într-o rețetă ar putea fi puțin diferite în 

bucătăria dvs. Este posibil să nu aveți acces la aceleași ingrediente enumerate în rețetă și este în 

regulă! De asemenea, este posibil să nu vă placă toate ingredientele enumerate într-o rețetă. 

Opiniile și preferințele dvs. în bucătărie sunt importante - mai ales când vine vorba de mâncarea 

pe care o veți mânca. Desigur, există bucătari uimitori în lume cu idei strălucitoare, care creează 

rețete incredibil de delicioase care ne plac. Gătitul este o artă și aceste idei strălucite nu sunt ușor 

de găsit. De aceea ne bazăm pe aceste idei ca bază și apoi putem modela rețetele în jurul 

propriilor preferințe! 

Tu știi cel mai bine ce ți se potrivește  
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Nu trebuie să inventați rețete complet noi, dar puteți să modificați rețetele pentru a le face să 

funcționeze pentru VOI. Nimeni nu vă cunoaște mai bine când vine vorba de preferințe, de stilul 

de viață și de sănătate. Dacă nu vă place un ingredient dintr-o rețetă, cum ar fi o anumită legumă 

sau un anumit tip de brânză, vă recomandăm să o lăsați deoparte sau să o înlocuiți cu ceva care 

vă place. Dacă aveți o anumită alergie, restricție dietetică sau stil de viață pe care alegeți să îl 

urmați (vegan, paleo etc.), gândiți-vă la modul în care puteți remodela o rețetă, astfel încât să vă 

puteți bucura de ea. Desigur, pot exista unele rețete (în special rețete de copt) pe care nu  puteți 

să le schimbați. Unele ingrediente sau cantități pot fi esențiale pentru compoziția anumitor rețete 

și pentru felul cum ies. Dar, dacă sunteți dispus să petreceți ceva timp în bucătărie, nu este rău 

în să experimentați pentru a vedea dacă o rețetă sau un substitut de ingrediente ar putea 

funcționa! La urma urmei, acest proces de experimentare este modul în care a fost creată rețeta 

în primul rând. CEL MAI BUN mod de a te simți confortabil prin modificarea rețetelor este să 

intri în bucătărie și să gătești! Indiferent dacă gătiți cu rețetă sau fără, veți deveni în cele din 

urmă suficient de familiarizați cu ingredientele, cantitățile, texturile și aromele pentru a avea 

curajul de a face modificări atunci când doriți. 

Folosiți rețete pentru a le crea pe ale voastre  

În cele din urmă, rețetele sunt ghiduri și sugestii despre cum să creați anumite preparate. Ele pot 

fi extrem de utile și extrem de flexibile. Rețetele nu sunt întotdeauna reguli! Nu trebuie să urmați 

exact o rețetă și nu aveți nevoie de permisiune pentru a face modificări sau pentru a încerca ceva 

nou. Luând în considerare preferințele dvs. de gust, puteți transforma o rețetă în versiunea extrem 

de delicioasă, cea mai delicioasă, care este perfectă pentru dvs. Faceți înlocuiri simple pentru a 

vă conforma stilului de viață, alegerilor alimentare și obiectivelor nutriționale. S-ar putea să vă 

asumați un risc mic dacă nu urmați exact rețeta, dar este pentru o recompensă majoră: un preparat 

delicios, special conceput doar pentru VOI! 

Pe lângă ideile menționate mai sus, care vă pot permite să lucrați mai ușor în bucătărie și să vă 

lăsați imaginația să zboare, sunt prezentate câteva alternative cu privire la modul de utilizare a 

instrumentelor de bucătărie. 

V-ați gândit vreodată că puteți îndepărtați tulpina căpșunilor folosind un pai sau că aparatul dvs. 

preferat de cafea franceză ar putea face frisca perfectă pentru dulciurile sau cappuccino-ul dvs.? 

   

● Folosiți o presă franceză pentru a bate frisca 

● La nevoie, o cafetieră poate fierbe legume și alte alimente. 

● Folosiți un prăjitor de popcorn pentru a prăji nuci 

● Instrumentele din bucătărie pot, de asemenea, să bată 

untul 

● Folosiți clești pentru a vă stoarce lămâile 

 O lingură cu fante poate separa ouăle. 
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● Feliatoarele de ouă pot tăia mai mult decât ouăle (ceapă, roșii cherry, ciuperci etc.) 

● O cupă/lingură pentru înghețată poate îndepărta semințele. 

● Faceți tăiței de dovlecei cu un decojitor 

● Folosiți un feliator de pizza pentru a tăia ierburi. 

● Forma metalică pentru vafe pentru felii crocante de slănină și 

burgeri 

  

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Rețete locale și mâncare tradițională 

În această secțiune, vă vom oferi o prezentare generală a unor rețete tipice și mâncare tradițională 

din toate țările partenere. Vom oferi sfaturi practice și informații de bază, precum și planuri de 

lecții scurte/sfaturi  care arată cum să le integrezi în viața de zi cu zi. Cea mai relevantă parte din 

această secțiune sunt rețetele din toate țările partenere care oferă o privire de ansamblu asupra 

varietății bucătăriei europene. 

AUSTRIA 

 

Situată la intersecția dintre nordul, sudul, vestul și estul Europei, bucătăria Austriei se 

caracterizează printr-o varietate de mâncăruri tradiționale care reflectă poziția sa geografică în 

inima Europei. Timp de secole, schimbul de bunuri și, în consecință, și de alimente în cadrul 

monarhiei habsburgice a fost ceva obișnuit în acest imperiu multilingv și multinațional. Nu  este 

ușor să identifici „mâncarea austriacă” tipică, deoarece mult din ceea ce este considerat astăzi 

austriac, în special în restaurantele turistice, are de fapt rădăcini în țările vecine ale Austriei de 

astăzi. Mâncarea austriacă este mâncare din Europa Centrală fiind parte a unui patrimoniu 

cultural comun. O parte din acest patrimoniu alimentar central-european sunt, de exemplu, 
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mâncărurile pe bază de carne cu găluște, supa de carne cu boia („Gulasch”) sau celebrul Wiener 

Schnitzel. 

Cu toate acestea, există o mulțime de mâncăruri locale și regionale și tradiții alimentare în toate 

cele nouă provincii austriece. Sacher Torte este o prăjitură tradițională din Viena, „Kärntner 

Käsnudel” din Carintia sunt găluște umplute cu cașcaval și ierburi, „Kürbiskernöl”, uleiul de 

semințe de dovleac, o specialitate tradițională a regiunii Stiria. 

 

Krautfleckerl - Pastele cu varză 

 

         Pentru 3-4 persoane 

         Timp de preparare: 15 min 

         Timp de gătit: 20 min. 

 

Ingrediente: 

● 500 g varză, 1 

● 50 g paste (dacă este posibil, „Fleckerl” 

tradițional), 

● 1 ceapa, 

● 60 g unt, 

● 50 g slănină (sau „Speck” austriac 

tradițional), 

● 1 linguriță zahăr, 

● sare, piper și chimen 

 

Mod de preparare: 

● Mărunțiți 500 g varză, spălați-o și strecurați-o. 

● Tăiați ceapa în bucăți mici și puneți-o împreună cu 

varza. Adăugați zahărul, prăjiți totul ușor într-o tigaie în 

unt până când devine moale. 

● Fierbeți pastele („Fleckerl”) în apă fierbinte pentru cca. 

10 minute (sau oricare ar fi timpul de gătire al pastelor 

dvs.) și strecurați pastele. 

● Tăiați slănina în bucăți mici și amestecați-o cu varza. 

● La final, adăugați sare și piper conform preferințelor personale și serviți! 
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Recomandare suplimentară: Pastele cu varză au un gust și mai bun dacă sunt servite cu 

puțină smântână 

 

GRECIA 
 

Bucătăria greacă este renumită în întreaga lume pentru aromele unice și conținutul de nutrienți 

al mâncărurilor sale. Accentul este pus pe rețete la grătar și nu prăjite, în timp ce majoritatea 

mâncărurilor tradiționale nu conțin sosuri complexe. 

De asemenea, gospodinele din Grecia îmbunătățesc mâncărurile, folosind mirodenii, ceea ce le 

face și mai speciale. Dieta grecească se bazează în mare parte pe dieta mediteraneană, pe care 

mulți nutriționiști o promovează, deoarece o consideră bogată în valori nutriționale. În plus, ei 

cred că dieta mediteraneană este cheia longevității. 

Grecia se distinge prin numărul insulelor sale și relieful intens al continentului. Această varietate 

morfologică creează „lumi în interiorul lumilor”. Caracteristicile comune sunt excelentele 

materii prime și aromele terenului fertil: oregano, cimbru, dafin, rozmarin, lămâie și, desigur, 

ulei de măsline. 

Carnea fină cu conținut scăzut de grăsimi, peștele proaspăt ∙ crustaceele și fructele de mare 

delicioase ∙ leguminoasele ∙ fructele- legumele și brânzeturile de renume mondial, însoțite de 

vin, creează un caleidoscop de arome! Bucătarii creativi, care lucrează la rețete tradiționale, 

folosind adesea combinații ingenioase de ingrediente fine, câștigă distincții la evenimentele 

internaționale, transformând Grecia într-unul dintre templele artei culinare rafinate. 

Legume umplute grecești 

Un Risotto în stil grecesc! O rețetă vegetariană delicioasă care folosește legume de sezon. 

Creați un fel preparat copt cu aromă completă, folosind aceleași ingrediente pe care le-ați folosi 

pentru a face o salată! 

 

Pentru 4-6 porții 

Timp de preparare: 30 minute 

Timp de gătit: 100 de minute 

Ingrediente:

 

 500 gr. Cartofi mici 

 2 linguri de ulei de măsline 

 Sare 

 Piper 

 3 cepe 

 6 roșii 

 3 ardei grași verzi 

Pentru umplere: 

 4 linguri de ulei de măsline 

 350 gr. orez 
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 400 ml apă 

 1 cub de supă de legume 

 2 căței de usturoi 

 1 lingură pastă de roșii 

 1 zucchini 

 1 morcov 

 1 lingură zahăr granulat 

 Sare 

 Piper 

 1 legătură de pătrunjel 

 1 legătură de mentă 

 1/3 legătură de mărar 

 

 

 

 

Mod de preparare: 

Preîncălziți cuptorul la 180 ° C  

Pentru cartofi: 

1. Puneți o tigaie la foc mare și lăsați-o să se încălzească 

foarte tare. 

2. Spălați și curățați cartofii, dar lăsați-le coaja, deoarece 

adaugă multă aromă. 

3. Tăiați-i în sferturi. 

4. Adăugați 2 linguri mari cu ulei de măsline în tigaie și adăugați cartofii. 

5. Se condimentează cu sare și piper și se sotează 4-5 minute, până devin aurii. Ei se vor găti în 

continuare în cuptor. 

6. Întindeți-i într-un vas de copt și lăsați-i deoparte. 

Pentru legume: 

1. Tăiați partea superioară a 3 cepe. 

2. Scoateți cea mai mare parte a straturilor interioare lăsând intacte 3-4 straturi exterioare, 

creând o coajă robustă. 

3. Puneți-le în vasul de copt cu cartofii. 

4. Tăiați în cele din urmă toate straturile interioare pe care le-ați eliminat. Puneți-le într-un 

castron, deoparte. 

5. Tăiați partea inferioară a roșiilor cu un cuțit ascuțit, tăind aproximativ 1/3 - 1 mm de la 

margine. În acest fel, pot cuprinde mai mult din umplutură. 

6. Scoateți cu grijă miezul, asigurându-vă că nu rupeți coaja exterioară. 

7. Puneți miezul într-un vas separat și lăsați-l deoparte. 
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8. Așezați cojile de roșii în tulpina vasului de copt cu partea în jos, aranjându-le frumos în vas. 

9. Puneți miezul de roșii în castron și lăsați-l deoparte. 

10. Tăiați vârfurile de ardei grași, tăind aproximativ ½-1 mm sub tulpină și doar puțin de jos 

pentru a-i ajuta să stea mai bine. 

11. Îndepărtați orice urmă de miez și semințe și aranjați-le frumos în vasul de copt printre restul 

de legume și cartofi. 

Pentru umplutură: 

1. Puneți o tigaie la foc mare și adăugați 4 linguri de ulei de măsline. 

2. Adăugați ceapa tocată și sotați-o. 

3. Feliați subțire usturoiul și adăugați-l în tigaie. Sotați. 

4. Adăugați 1 lingură de zahăr tos. Se amestecă și se sotează până când legumele se 

caramelizează frumos. 

5. Adăugați o cantitate generoasă de sare și piper proaspăt măcinat, deoarece veți adăuga 

și orezul și are nevoie de o cantitate bună de condimente. 

6. Se adaugă orezul și se sotează 3-4 minute, până devine auriu deschis. 

7. Sotați orezul, astfel încât să nu se înmoaie atunci când gătiți. 

8. Se adaugă pasta de roșii și se sotează. 

9. Adăugați cei 4oo ml de apă și miezul de roșii. Lăsați să fiarbă 5 minute. 

10. Se amestecă și se ia de pe foc. Se va continua gătitul la cuptor. 

11. La final, tocați pătrunjelul, mărarul și frunzele de mentă și adăugați-le în tigaie. 

12. Se amestecă 

13. Stropiți legumele în tigaie cu o cantitate generoasă de ulei de măsline, atât în interior, 

cât și în exterior, și condimentați cu sare și piper. 

Asamblare: 

1. Folosiți o lingură pentru a adăuga umplutura în legume Umpleți-le în proporție de ¾, 

deoarece orezul își va mări volumul în timpul gătitului. 

2. Adăugați oricare dintre umpluturile rămase peste cartofi pentru a adăuga și mai multă 

aromă. 

3. Adăugați 200 ml de apă în tigaie și stropiți cu ulei de măsline. 

4. Acoperiți cu folie de aluminiu și puneți la copt timp de 60 de minute. 
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5. Scoateți folia și coaceți încă 10-20 de minute, până când cea mai mare parte a 

lichidului s-a evaporat și legumele umplute sunt fierte și aurii. 

6. Pentru servire stropiți cu ulei extravirgin, adăugați câteva frunze de mentă și savurați! 

 

Recomandare suplimentară: Această rețetă este și 

pentru vegetarieni. Cu toate acestea, dacă cineva 

dorește, există o alternativă de a adăuga carne de vită 

măcinată în timp ce se gătește orezul! 

Se servește cu iaurt sau brânză feta. 

 

 

 

 

 

 

 

SPANIA 

 

Cele mai cunoscute mâncăruri din Spania aparțin de obicei dietei mediteraneene. Legumele, 

cerealele și uleiul de măsline sunt ingrediente esențiale ale acestei diete, care se bazează pe ceea 

ce este disponibil la nivel local și sezonier, rezultând mâncăruri bogate pline de substanțe 

nutritive și ingrediente proaspete și colorate. 

Datorită diferențelor geografice dintre diferitele zone ale țării, există o mare varietate de feluri 

de mâncare care ar putea fi considerate „tipic spaniole”, în funcție de sezon și de ingredientele 

disponibile. De la Cocido Madrileño, un fel de mâncare cu specific de iarnă constând în mazăre 

și carne, până la felul principal de mâncare al Dietei Mediteraneene deja menționat: paella.  

Mâncărurile de iarnă sunt cunoscute ca fiind sățioase și elaborate, în timp ce mâncărurile de vară 

tind să fie mai ușoare și constau în principal în legume și cereale, oferind o gamă largă de salate 

care conțin fructe și legume de sezon. 

Gazpacho: supă rece de legume 

Gazpacho este o supă răcoritoare și rece, făcută din legume crude amestecate, care este 

consumată pe scară largă în Spania, în special în timpul verii. 

Pentru 4 persoane, timpul de pregătire: 10 min, timpul de gătit: 10 min 
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Ingrediente: 

 1 kg de roșii 

 70g castravete 

 50g piper verde 

 40g de ceapa 

 1 cățel de usturoi 

 50g ulei de măsline 

 30g oțet de vin alb 

 350ml apă rece 

 un vârf de cuțit de sare 

Mod de preparare: 

1. Curățați roșiile și ardeiul 

2. Tăiați roșiile în patru și adăugați-le în vasul tocătorului 

3. Curățați castravetele, ceapa și usturoiul și adăugați-le, împreună cu ardeiul, în vasul 

tocătorului 

4. Adăugați ulei, oțet, sare, apă și sare în vasul tocătorului 

5. Fixați lama tocătorului la putere maximă 

6. Se servește foarte rece 

 

Recomandări suplimentare: 

 Dacă doriți să serviți gazpacho-ul imediat, puteți înlocui o parte din apă cu gheață. 

 Gazpacho poate fi consumat cu o lingură, ca o supă, dar și băut ca un suc în zilele 

deosebit de fierbinți. 

 Vă rugăm să utilizați unități europene comune de măsurare (gram, kilogram, litri) 

 Încercați să utilizați rețete care sunt ușor de pregătit și de integrat într-un meniu  (timp 

scurt de pregătire și de gătit) 

REGATUL UNIT 

Întrucât Regatul Unit cuprinde patru țări foarte diferite - Scoția, Țara Galilor, Irlanda de Nord și 

Anglia - nu este ușor să identificăm doar una sau două rețete tradiționale tipice. Fiecare țară are 
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propriile alimente, rețete și tradiții naționale. Există atât de multe feluri de mâncare britanice 

iconice, cum ar fi friptura de vită și budinca Yorkshire (o budincă sărată, nu dulce) cu cartofi 

prăjiți, legume și sos, care se servește, de obicei, la prânzul de duminică; din punct de vedere 

istoric, aceasta era adesea singura zi în care familia se aduna la masă. Un alt preparat tradițional 

este peștele și cartofii prăjiți: pește alb, cod sau eglefin acoperit într-un amestec de aluat format 

din ouă, făină și, uneori, bere, care este prăjit și servit cu un strop de sare și o picătură de oțet de 

malț. Mulți oameni spun că gustul este cel mai bun atunci când este servit în hârtie într-o stațiune 

tradițională de pe litoral. 

Cu vremea nefavorabilă din Marea Britanie, nu este de mirare că multe rețete tradiționale sunt 

mâncăruri reconfortante, sățioase și calde. Acestea variază de la tocănițe de carne gătite la foc 

mic, musaca și plăcinta ciobanului - un preparat cu carne și piure de cartofi - până la budincă de 

mere servită cu cremă de ouă. Desigur, nu trebuie uitată tradiția ceaiului de după-amiază, care a 

fost introdusă de aristocrație la mijlocul anilor 1800, unde se servesc sandvișuri delicioase și o 

selecție de prăjituri dulci. Pandișpanul Victoria umplut  cu gem poartă numele reginei Victoria, 

care  mânca în mod regulat o felie cu o ceașcă de ceai în fiecare după-amiază. 

Toad in the Hole  

O masă delicioasă și consistentă cu cârnați copți 

în aluat de budincă Yorkshire. Servit cu sos de 

ceapă, piure de cartofi, mazăre și morcovi. 

Porții: 4, 

Timp de preparare: 15 minute 

Timp de gătit: 40 minute 

 

Ingrediente:  

 8 cârnați de bună calitate (cârnații 

vegetarieni sunt o opțiune mai 

sănătoasă) 

 75g făină simplă 

 1 ou 

 75 ml lapte cu conținut scăzut de 

grăsimi 

 55 ml apă 

 Ulei vegetal pentru a unge tava 

 

 

 

 

    Pentru sos: 

 O ceapă mare tăiată în 

rondele/cercuri 

 1 lingură de făină simplă 

 400 ml supă de legume 

 1 linguriță de muștar 

 Tava metalică de copt 20cm x 26cm 

x 4cm 

 Castron mare/cană și tel 

 Tigaie mică
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Mod de preparare:  

1. Preîncălziți cuptorul la 220 grade Celsius 

2. Așezați cârnații într-o tavă adâncă de copt din metal de 20 cm x 26 cm x 4 cm, coaceți 

timp de 15 minute, întorcând cârnații la jumătatea timpului de coacere. 

3. Cerneți făina într-un castron mare, adăugați sare și piper 

4. Adăugați oul în făină și bateți cu un tel (folosiți un tel electric dacă aveți unul) 

5. Adăugați încet laptele și apa în amestecul de ouă și făină și bateți până când se obține 

un aluat fin 

6. Scoateți tava din cuptor și puneți-o pe o suprafață rezistentă la căldură, turnați încet 

amestecul de aluat în jurul cârnaților. Ar trebui să ajungă până la jumătatea cârnaților. 

Recomandare: asigurați-vă că părțile laterale ale formei de copt sunt bine acoperite cu ulei 

vegetal fierbinte, folosind o pensulă mică de gătit pentru a întinde uleiul. 

7. Întoarceți-vă la tava cu cârnați și adăugați aluatul în cuptorul fierbinte și coaceți încă 

25 de minute sau până când aluatul a crescut și are o culoare maro auriu. În mod ideal 

ar trebui să fie crocant la exterior și ușor și pufos în mijloc. 

Recomandare:  NU deschideți cuptorul în timpul coacerii și nu gătiți altceva în cuptor care 

poate produce umezeală în vas. 

Sosul: 

1. Prajiți ușor inelele de ceapa tocate în puțin ulei vegetal până se rumenesc 

2. Adăugați o linguriță de făină universală în tigaie  

3. Se amestecă repede până se omogenizează toată făina cu ceapa 

4. Adăugați muștar 

5. Adăugați un pic de supă de legume puțin câte puțin până când sosul devine fluid. 

Se servește cu piure de cartofi, mazăre și morcovi. (orice legumă de sezon e potrivită) 

Sosul ar trebui servit separat pentru a fi turnat peste preparat după preferința fiecăruia ! Eu prefer 

sosul peste piureul de cartofi, însă unii  îl preferă peste budinca Yorkshire! Alții îl preferă  peste 

legume! 

Recomandări suplimentare: 

Se poate prepara folosind cârnați vegetarieni sau vegani pentru o versiune mai sănătoasă. 

Amestecul de aluat poate fi făcut cu făină fără gluten și înlocuitori de ou și lapte devenind un 

preparat vegan.  

ROMÂNIA 

Bucătăria românească este un amestec de influențe din toate culturile pe care le-a întâlnit de-a 

lungul veacurilor, dar are și propriile elemente unice. În Transilvania (vestul României), unele 

rețete tradiționale prezintă influențe maghiare, austriece și săsești, în timp ce în Moldova (partea 

de est a țării), putem observa unele elemente similare bucătăriilor rusești și turco-mongole, iar 
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în Muntenia și Dobrogea putem recunoaște o influență turcească, bulgară, sârbă și greacă mai 

puternică. Toate acestea reflectă un schimb cultural continuu de-a lungul istoriei, în urma căruia 

anumite preparate au fost adoptate, adaptate și transformate pentru a se potrivi stilului de viață 

și resurselor localnicilor. Desigur, în fiecare regiune vom găsi variații, ingrediente preferate și 

tehnici de gătit. 

Unele preparate tradiționale populare ar fi: sarmale (rulouri de varză umplute cu carne, orez și 

condimente - pot fi făcute și cu frunze de viță de vie), mămăligă (terci de făină de porumb, adesea 

servit ca garnitură), nenumărate feluri de supe (denumite supă, ciorbă, borș, care includ deseori 

ingrediente acre precum smântână sau borș - din tărâțe de grâu fermentate sau suc de roșii). 

Există, de asemenea, multe tipuri de tocănițe (numite tocăniță, tochitură sau gulaș) și preparate 

din carne, care folosesc în principal carne de porc, dar și carne de vită, miel și pește. Fiecare 

regiune are propriile sale produse de specialitate, cum ar fi brânza, șunca, salamul sau cârnații, 

pâinea și vinurile, dintre care multe sunt realizate folosind metode și rețete vechi. Unele dintre 

aceste preparate tradiționale sunt destul de bogate în calorii, iar în zilele noastre ar putea fi 

savurate doar la ocazii speciale, datorită tranziției populației către un stil de viață mai sedentar. 

Tocăniță de ciuperci cu mămăligă 

Acesta este un preparat foarte simplu și și rapid, care poate fi gătit cu orice fel de ciuperci de 

sezon. Mai ales toamna, piețele fermierilor abundă în ciuperci sălbatice delicioase, dar puteți 

folosi ciuperci champignon sau porcini uscați pentru un plus de aromă. Mămăliga este o garnitură 

populară și foarte versatilă. Este o sursă bună de antioxidanți și nu conține gluten. 

Porții: 2-3 

Timp de preparare: 10 minute 

Timp de gătit: 25 minute 

 

Ingrediente:

Pentru tocana de ciuperci: 

 500 g ciuperci 

 o ceapă mare (galbenă sau roșie) 

 2 căței de usturoi 

 200 g ardei gras 

 2 linguri ulei vegetal sau de măsline 

 150 ml sos/pasta de roșii 

 o legătură de pătrunjel proaspăt 

 sare, piper 

 

Pentru mămăligă: 

 150 g făină de porumb 

 600 ml apă 

 ½ linguriță de sare 

 opțional: 1-2 linguri de unt 
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Mod de preparare: 

Tocănița de ciuperci: 

1. Curățați și tocați mărunt ceapa și cățeii de usturoi. După 

îndepărtarea tulpinilor și semințelor, tăiați ardeii grași în 

bucăți mai mari. 

2. Feliați ciupercile sau tăiați-le în bucăți. 

3. Încălziți 2 linguri de ulei într-o tigaie. La foc mediu-mic 

se călește ceapa și usturoiul până se înmoaie, condimentând cu sare și piper negru proaspăt 

măcinat. 

4. Adăugați ardeii grași și țineți focul mic timp de 5 minute, amestecând din când în când. 

5. Adăugați ciupercile și continuați să amestecați câteva minute, până când se elimină apa și 

scad în dimensiune. Se adaugă sosul de roșii și se fierbe la foc mic până când sosul s-a 

îngroșat (încă 10 minute). 

6. Gustați preparatul, adăugând mai multă sare și piper, dacă este necesar. Se acoperă cu 

pătrunjel proaspăt tocat. 

 

Mămăliga: 

1. Fiebeți apa, adăugând ½ linguriță de sare. 

2. Reduceți focul și turnați făina de porumb, amestecând constant, pentru a evita 

formarea de coloașe. (Rețineți proporția 1: 4 de porumb: apă, dacă doriți să ajustați 

cantitățile.) 

3. Se fierbe până se îngroașă, conform instrucțiunilor de pe ambalaj (de obicei în jur de 

10-12 minute). Amestecați la fiecare 3 minute, folosind o lingură de lemn. 

4. Gustați pentru a verifica dacă mălaiul este fiert, mai adăugați sare dacă este necesar. 

Puteți adăuga, de asemenea, niște unt pentru a face mămăliga mai gustoasă. 

 

Recomandări suplimentare: 

În afară de mămăligă, puteți servi și tocană cu orez (cerealele integrale sunt o opțiune mai sănătoasă). 

 

LITUANIA 

 

Bucătăria tradițională lituaniană se aseamănă destul de mult cu vecinii săi baltici și cu alte țări 

din jur, datorită condițiilor climatice și activităților agronomice similare. Datorită diverselor 
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evenimente istorice și influențe străine, unele alimente din diferite țări au avut un impact 

semnificativ și asupra bucătăriei lituaniene. De exemplu, se aseamănă cu bucătăria tradițională 

poloneză, ucraineană și germană. Cu toate acestea, particularitățile bucătăriei tradiționale 

lituaniene permit ca aceasta să fie considerată o tradiție separată. 

Chiar dacă bucătăria țării este destul de simplă, a păstrat o varietate de feluri de mâncare 

interesante. Multe dintre ele sunt potrivite pentru  iernile reci din Europa de Nord. Produsele 

tipice din bucătăria lituaniană includ orz, fructe de pădure, cartofi, secară, sfeclă, verdeață și 

ciuperci, care sunt toate cultivate local. Supa este o componentă integrantă a bucătăriei 

lituaniene. Ciorbele lituaniene sunt renumite pentru păstrarea tradițiilor culinare și pentru faptul 

că sunt naturale, lucru considerat vital pentru o sănătate bună. 

In Lithuania, there are five ethnographic regions whose signature traditional dishes differ both 

in character and ingredients. However, there is one special traditional dish that all regions cannot 

imagine their summer without. It is called “šaltibarščiai”.  

În Lituania, există cinci regiuni etnografice ale căror mâncăruri tradiționale diferă atât prin 

specific, cât și prin ingrediente. Cu toate acestea, există un preparat tradițional special, fără de 

care nu poți să-ți imaginezi vara în niciuna dintre regiuni.  Se numește „šaltibarščiai”. 

Šaltibarščiai (supă rece de sfeclă roșie) 

Šaltibarščiai, tradiționala supă rece de sfeclă roșie, este o rețetă de vară preferată în Lituania.  

Preparare: 20 min 

Timp de gătit: 20 min 

Porții: 6 

 

Ingrediente: 

 200 g sfeclă roșie fiartă și răcită (2 sfecle 

medii) 

 100 g castraveți (2 castraveți proaspeți 

mari) 

 6 - 10 fire de ceapă verde 

 2 ouă fierte 

 1,5 litri kefir 

 o legătură de mărar proaspăt 

 Sare (după gust) 

 

Mod de preparare: 
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1. Tăiați sfecla roșie și castraveții fâșii. 

2. Tăiați ouăle cubulețe. 

3. Tăiați firele de ceapă în bucăți de 1 cm. 

4. Mărarul se toacă mărunt. 

5. Se toarnă chefirul într-un castron mare sau o cratiță și se adaugă ingredientele tocate, 

reținând o parte din mărar pentru a garnisi. 

6. Adăugați  sare după gust. 

7. Se pune supa în boluri și se presară mărarul rămas. 

Recomandare suplimentară: Puteți înlocui kefirul cu iaurt simplu de soia și puteți renunța la 

ouă pentru a face din šaltibarščiai un fel de mâncare vegan. 
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