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Autorii au efectuat o prezentare generalã a celor peste 50 de acizi
graºi mono ºi polinesaturati pornind de la formula chimicã, rolul lor
metabolic în producerea de energie celularã mitocondrialã, cascada
metabolicã patogenã a acidului arachidonic, rolul specific de construcþie
ºi funcþionalitate al acizilor graºi la nivelul sistemului nervos central,
metabolismul intermediar al acestora ºi rolul funcþional ºi biochimic al
produºilor ce rezultã din transformãrile finale ale grãsimilor esenþiale,
interacþiunile dintre acizi graºi polinesaturati, necesarul zilnic, semnificaþia
biologicã ºi influenþa asupra sãnãtãþii ale acestor grãsimi numite cu un
termen generic de grãsimi sãnãtoase.
Experienþa ºtiinþificã ºi practicã a autorilor, lucrãrile ºtiinþifice efectuate
pe perioada mai multor ani au constituit o bazã de plecare în redactarea
acestei cãrþi; pe plan naþional aceastã carte este printre puþinele lucrãri
ce atacã acest subiect deosebit de important în alimentaþia omului modern.
Resursele vegetale (uleiurile diverse, fructele), cele marine (crustacee,
scoici, peºti de mare adâncime, etc.), resursele animaliere (ouãle, laptele
ºi produsele din lapte, carnea ºi produsele din carne) sunt prezentate
într-o formã atractivã ºi corectã ºtiinþific, nerenunþând la aspectele practice,
cât ºi la cele grafice.
Autorii:
Prof.Dr.G.Puia Negulescu, specialist în nutriþie comparativã,
Membru al Societãþii Americane de Chimie
Prof.Dr.G.Mencinicopschi, specialist în nutriþie umanã, dir.
Institutului de Cercetãri Alimentare
Dr.Serban Puia Negulescu, medic de medicinã generalã
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Obezitatea se considerã a fi instalatã atunci când indicele de masã
corporalã (BMI) depãºeºte valoarea de 30 (tabelul 1). Obezitatea este o
maladie caracteristicã civilizaþiei moderne, ea nefiind întâlnitã în naturã.
Excepþie fac oamenii ºi animalele lor domestice.

Femei

Bãrbaþi
sub 20

1924

2025

2529

2630

Categorie ponderalã

subponderal

normoponderal  sãnãtos
supraponderal

3140

obezitate

peste 41

obezitate monstruoasã, malignã

ww
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peste 41

itu

3040

ra

sub 19 ani

un

Tabelul 1. Semnificaþia indicelui de masã corporalã (BMI: kg/m2)

Obezitatea este cea mai rãspânditã boalã de nutriþie, fiind frecvent
asociatã cu diabetul zaharat de tip 2, recent denumitã ºi diabezitate ºi cu
maladiile cardio ºi cerebrovasculare.
Medicina contemporanã considerã obezitatea ca pe o boalã cronicã
foarte dificil de tratat.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS) estimeazã cã pânã în anul
2020, aproximativ 50% din populaþia þãrilor occidentale va suferi de
supraponderabilitate (BMI > 25). Þãrile în curs de dezvoltare, ca urmare
a schimbãrii modului de alimentaþie ºi stilului de viaþã înregistreazã, de
asemenea, o creºtere alarmantã a populaþiei atinse de obezitate. Obezitatea
infantilã, mult mai gravã prin consecinþele ei nefaste ulterioare asupra
sãnãtãþii adolescentului  adultului, a devenit, inclusiv în România o
problemã de sãnãtate publicã, din ce în ce mai alarmantã. Din punct de
vedere fiziologic, obezitatea este o anomalie metabolicã, manifestatã prin
creºterea masei þesutului adipos (hipertrofie  hiperplazie adipocitarã),
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ca urmare a unui bilanþ energetic pozitiv (dezechilibru între aportul caloric
alimentar ºi cheltuielile energetice), cu predominanþa lipogenezei faþã
de lipolizã ºi un exces ponderal de peste 20%, în raport cu standardele
recomandate.
Pe lângã problemele statice, obezitatea ridicã grave probleme de
integrare socialã ºi sãnãtate, datoritã creºterii semnificative a riscului de
apariþie a complicaþiilor:
 creºte riscul de diabet tip 2 de 2,5 ori;
 creºte riscul de apariþie a dislipidemiilor sangvine de 5 ori;
 creºte riscul de apariþie al hipertensiunii arteriale de 2 ori;
 creºte riscul de dezvoltare al maladiilor cardiovasculare de 2 ori;
 creºte riscul de apariþie al afecþiunilor articulare, artroze, de
2,3 ori;
 creºte riscul dezvoltãrii patologiilor biliare de 2 ori;
 creºte riscul dezvoltãrii cancerelor de 2 ori.
 determinã apariþia dificultãþilor respiratorii ºi apnee în timpul
somnului crescând riscul de infarct de miocard.
Mai grav este cã, la rândul lor, unele din aceste maladii, odatã instalate, promoveazã ºi întreþin obezitatea, într-un cerc vicios, periculos pentru
sãnãtate. Obezitatea se instaleazã conformaþional în mod deosebit, la
femei fiind de tip ginoid (forma de clepsidrã, parã), faþã de bãrbaþi,
forma androidã (asemãnãtor mãrului cu depunere de grãsime în zona
abdomenului, obezitate centralã) ºi prezintã riscuri de complicaþie diferitã,
la cele douã sexe.

INFO

Cu alte cuvinte, obezitatea nu existã în naturã. Obezitatea este o
stare patologicã specificã omului, ca urmare a alterãrii stilului de viaþã
cu modificarea alimentelor, comportamentului alimentar ºi sedentarism. Obezitatea este însoþitã de sindromul metabolic caracterizat
prin perturbarea metabolismelor glucidic, lipidic ºi proteic. Se instaleazã o stare simpaticotonicã ca urmare a activãrii sistemului nervos
simpatic de cãtre stãrile prelungite de stres, cu implicarea axului
hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenal pentru elaborarea rãspunsului
de adaptare. Sunt implicate ºi procesele de termoreglare, aport alimentar ºi hidric, circulaþia sanguinã, respiraþia, metabolisme intermediare,
funcþiile sexuale.
Pe lângã componenta alimentarã ºi stil de viaþã, obezitatea are
ºi o componentã geneticã reprezentatã de gena PSCK 1, care codificã
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enzima pro-convertaza 1, implicatã în maturarea hormonilor ºi peptidelor esenþiale pentru controlul apetitului. Mutaþii subtile (SNPs) în
aceastã genã modificã activitatea pro-convertazei 1, suficient pentru
ca întreg sistemul hormonal de reglare a senzaþiilor foame  saþietate
sã fie perturbat. Unii factori epigenetici din alimente pot acþiona asupra
expresiei acestei gene, declanºând obezitatea, în special abundenþa
alimentelor rafinate, bogate în calorii goale, înalt sapidizate, adictive
pot avea astfel de efecte. De aceea, obezitatea a devenit o ameninþare
tocmai în vremurile noastre caracterizate de alimente supra calorice
ºi sedentarism.
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Este bine de ºtiut cã celula grasã (adipocitul) ºi þesutul gras (adipos)
alcãtuit din acestea, este de fapt, o mare glandã hormonalã, care secretã
substanþe cu efect pro-inflamator, hormoni ce intervin în reglarea
apetitului, substanþe care dezechilibreazã metabolismele lipidic, glucidic,
protidic. În special metabolismul lipidelor eicosanoide suferã perturbãri
localizate la nivelul enzimelor ciclooxigenaze (COX1, COX2) ºi al
lipoxigenazelor (LOX). Cercetãri recente sugereazã cã, în special
metabolismul lipooxigenazelor este implicat în declanºarea unor cancere.
Iatã aici dezvãluitã o legãturã directã între felul de grãsimi consumate în
dietã ºi apariþia însãºi a cancerului. De fapt, astãzi, lumea ºtiinþificã este
de acord cã alimentele procesate industrial, dezechilibrate în raportul
grãsimilor omega 3/omega 6 (1:24), au un mare exces al acizilor graºi
esenþiali omega 6, proinflamatori, fiind de fapt o dietã cancerigenã.
Tulburarea metabolismului lipidelor este implicatã ºi în apariþia
dislipidemiilor, maladiilor cardiovasculare (infarct de miocard) ºi
cerebrovasculare (accident vascular cerebral  AVC).
Consumul excesiv de alimente industrializate, rafinate, determinã ºi
carenþe în aportul de vitamine ºi minerale. Populaþia europeanã, suferã
de importante deficienþe nutriþionale ca urmare a consumului alimentelor
bogate în glucide rafinate (zahãr, glucozã, sirop de porumb, fructozã) ºi
grãsimi rele (polinesaturate oxidate, acizi graºi trans dezechilibrate în
raportul omega 3: omega 6). Majoritatea copiilor, tinerilor ºi adulþilor,
dar ºi persoanelor în vârstã au un aport deficitar în acid folic, vitamina E,
vitaminele B1, B5, B7 ºi D, în fier, seleniu, zinc, crom, acizi graºi omega 3.
Aceste deficienþe nutriþionale determinã disfuncþii metabolice care
provoacã obosealã cronicã, prãbuºirea sistemului imunitar, susceptibilitate
la infecþii ºi dezvoltarea cancerelor, diabetului, bolilor cardiovasculare,
neurodegenerative, pe fondul creºterii epidemice a obezitãþii ºi
sedentarismului.
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Este esenþial pentru a slãbi ºi a ne menþine greutatea normalã
sã adoptãm o dietã diversificatã ºi echilibratã, care sã ne poatã asigura
minimum 50 de nutrienþi esenþiali pe care organismul nu-i poate
sintetiza ºi anume:
 9 aminoacizi esenþiali, constituienþi ai proteinelor: izoleucina,
leucina, lizina, fenilalanina, treonina, triptofan, valina. Pentru copii
sunt esenþiali în plus, aminoacizii cisteina ºi histidina.
 vitamine liposolubile: vit. A (retinol), vit D (calciferol), vit. E
(tocoferol), vit. K:
 10 vitamine hidrosolubile: vit. B1 (tiamina), vit. 2 (riboflavina),
vit. B3 (niacina, PP), vit. B5 (acid pantotenic), vit. B6 (piridonina), vit.
B9 (ac. folic), vit. B12 (cianocobalamina), vit. C (ac. ascorbic), Vit. H
(biotina);
 2 serii de acizi graºi esenþiali: omega 6 (ac. linoleic), ºi omega
3 (ac. alfa-linolenic), cu derivaþii sãi ac. eicosapentaenoic (EPA) ºi
docosahexaenoic (DHA);
 minerale: calciu, magneziu, fosfor, potasiu, sodiu, sulf, fier,
zinc, cupru, mangan, crom, seleniu, cobalt, fluor, iod, molibden,
germaniu, siliciu, bor ºi trei electroliþi.
Dieta diversificatã ºi echilibratã, înseamnã un aport echilibrat
de proteine (carne, lapte, ouã, leguminoase), glucide (cereale integrale
ºi derivatele acestora), grãsimi de origine animalã acizi linoleici
conjugaþi (LA), grãsimi mononesaturate (omega 9, ulei de mãsline),
grãsimi polinesaturate omega 3 (peºte gras, ulei de peºte, ulei de in, ulei
de cânepã), grãsimi polinesaturate omega 6 (ulei de floarea soarelui),
legume ºi fructe de sezon cel puþin jumãtate din raþia zilnicã de
alimente, care ne aduc (enzime active, vitamine, minerale, fibre alimentare, antioxidanþi). Toate acestea trebuie integrate într-un stil de
viaþã activ, combaterea sedentarismului ºi a gândirii negative (fig. 1).

TERMOGENEZA ADAPTIVÃ

Termogeneza adaptivã este extrem de importantã în managementul
greutãþii corporale, intervenind în reglarea disipãrii unei pãrþi din energia
alimentelor, sub formã de cãldurã, reducând eficienþa depozitãrii energiei
sub formã de grãsime ºi opunându-se luãrii în greutate ºi obezitãþii.
Cercetãri recente sugereazã cã însãºi dormitul în spaþii încãlzite peste
1820°C, promoveazã luarea în greutate. Pe de altã parte, sedentarismul
reduce termogeneza stimulând depunerea de grãsime în adipocite. Astãzi,
omul este supus unui asalt de alimente rafinate, bogate în zaharuri ºi
deci în calorii goale. În aceastã situaþie mecanismele metabolice sunt
depãºite de aportul calorigen, omul fiind genetic adaptat la o penurie de
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NECESAR CALORIC ZILNIC:
 femei 2.000 kcal;
 bãrbaþi: 2.500 kcal.

OPÞIONAL:
Bãuturi alcoolice (de preferinþã vin roºu
fãrã sulfiþi), 300 ml/zi pentru bãrbaþi;
150 ml/zi pentru femei.
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SUPLIMENTE ALIMENTARE
NATURALE:
 vitamine;
 minerale;
DE EVITAT
 fitochimicale;
 antioxidanþi;
 acizi graºi esenþiali omega 3. CARNE ROªIE:
OCAZIONAL, 100 g
de 23 ori/lunã;
unt: 20 g/zi;
sare max. 5 g/zi.

o

DULCIURI
rafinate,
bãuturi
dulci,
îndulcitori
artificiali

PROBIOTICE:
iaurt, kefir, sana,
bifidus, 100 g/zi,
urdã, caºcaval,
brânzã, 50 g/zi.

itu

ra

un

GRÃSIMI ªI
ULEIURI sãnãtoase
neprãjite: ulei de
mãsline, in,
cânepã, presate la
rece, canola,
palmier, 50 g/zi
în salate,
paste
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LEGUMINOASE:
fasole, nãut, bob, linte 100
g/zi, nuci, migdale, alune,
macadamia, nuci de
Brazilia, seminþe: 50 g/zi.

LEGUME ªI FRUCTE de
preferinþã ÎN STARE
PROASPÃTÃ ºi ÎN SEZON, la
coacere deplinã, 5 porþii/zi
(~ 0, 5 kg/zi)

PEªTE 2 ori/sãptãmânã
OUÃ 25/sãptãmânã
CARNE DE PASÃRE 2 ori/
sãptãmânã aproximativ
150 g/zi.

CEREALE consumate de preferinþã
în produse INTEGRALE, neexpandate, neextrudate, neprãjite, fãrã
cuverturi de ciocolatã. Grâu (dur),
orez brun, hriºcã, orz, ovãz, chia,
quinona º.a.

HIDRATARE CU APÃ NATURALÃ (pentru adulþi greutate corporalã × 30 ml/zi)
CONTROLUL GREUTÃÞII  ACTIVITATE FIZICÃ
COMBATEREA SEDENTARISMULUI  GRÃSIME POZITIVÃ
Mers pe jos în spaþii curate, urcatul, coborâtul scãrilor, înot,
grãdinãrit º.a.

Figura 1. Piramida alimentarã ºi a stilului de viaþã sãnãtos
(dupã Mencinicopschi Gh. ªi noi ce mai mâncãm, Ed. Coreus, 2010, Bucureºti)
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alimente, ºi paradoxal nu la un surplus de alimente. Astfel dacã în vechime
omul îºi vâna hrana sa, astãzi hrana industrializatã devitalizatã în nutrienþi
esenþiali, îl vâneazã, îmbolnãvindu-l!.
Nutrienþii din alimente au efecte diferite asupra termogenezei. Spre
exemplu Efectul termic al proteinelor este de 2035% din energia
consumatã, pentru glucide acesta este de 515%, iar pentru grãsimi de
15%. Cu alte cuvinte, pentru eliberarea energiei din alimentele proteice
(carne, lapte, ouã, derivate) metabolismul consumã peste un sfert din
energia lor, astfel cã aceste alimente au un efect redus de îngrãºare. Dar
o dietã monotonã bogatã în proteine are alte dezavantaje nutriþionale,
determinând apariþia unor dereglãri metabolice serioase, concretizate în
boli uneori letale. Pe de altã parte, asocierea alimentelor este esenþialã
pentru o bunã digestie ºi prevenire a îngrãºãrii. Astfel asocierea corectã
între grãsimi (carne, peºte) ºi legume are ca efect o digestie uºoarã ºi o
eficientã prevenþie a supraponderabilitãþii ºi obezitãþii. De aceea, nu se
indicã asocierea proteinelor animale grase (carne, peºte, lapte) cu
amidonoase, cereale (cereale de mic dejun, pâine, patiserie, cartofi º.a.).
Se cunoaºte faptul cã o fripturã din carne grasã roºie, spre exemplu, de
porc cu o garniturã de cartofi prãjiþi în uleiuri bogate în acizi graºi omega
6 (ex. ulei de floarea soarelui), pe lângã faptul cã este indigestã, îngraºã
rapid, mai ales dacã este stropitã cu alcool.
Unele alimente au un efect termic atât de ridicat, încât ele furnizeazã
aºa-zisele calorii goale care ne pot ajuta sã slãbim. Aceste alimente au
nevoie pentru a fi digerate de o cantitate mai mare de energie decât cea
pe care ele o pot ceda corpului. Diferenþa energeticã necesarã metabolizãrii
acestor alimente este preluatã din rezervele de grãsime ale corpului nostru.
Consumând astfel de alimente nu va fi necesar sã ne înfometãm
pentru a slãbi sau pentru a ne menþine greutatea normalã. Obiceiurile
alimentare de a consuma alimente cu efect termic ridicat, indice de
saþietate mare ºi încãrcãturã glicemicã micã, sunt fireºti, pot fi uºor
urmate în cadrul unei diete diversificate ºi echilibrate ºi a unui stil de
viaþã sãnãtos, activ.
Iatã câteva exemple de astfel de alimente, care conþin ºi grãsimi
bune: nuci, migdale, nuci braziliene, nuci macademia, alune, ciuperci,
andive, vinete, praz, anghinare, dovleac plãcintar, ceapã, ardei, afine,
smochine, banane, kiwi, pepene, ananas, cãpºuni, zmeurã, meriºoare,
mere, carne de pui crescut tradiþional (fãrã piele), carne de curcã, struþ,
carne de peºte, fructe de mare, iepure de casã, carne slabã de viþel, de
porc (cu moderaþie 12 ori pe lunã maximum 100 g), ouã de la gãini
crescute tradiþional. Atenþie la asocierea lor corectã.
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Astfel:
• fructele se vor consuma doar pe stomacul gol, un fruct dimineaþa
dupã trezire ºi unul seara la culcare, apoi între mese; nu se vor consuma
fresh-uri ºi în nici un caz sucuri industriale;
• legumele se vor consuma sub forma salatelor înainte de mesele
de carne, peºte ºi sub formã de garnituri la carne, peºte, fructe de mare,
sotate, grilate, fierte în abur; salatele se vor prepara cu ulei de mãsline
extravirgin, ulei de in, cânepã, ulei de sâmburi de dovleac presate la
rece;
• carnea, peºtele, fructele de mare, se va consuma întotdeauna cu
garniturã de legume ºi nu cu cartofi, orez, pâine, fãrã sosuri grele, niciodatã
prãjitã sau sub formã de pané;
• la o masã nu asociaþi carnea, peºtele, fructele de mare, ouãle,
între ele, ci consumaþi doar unul din aceste alimente;
• alimentele consistente, grase vor fi consumate la prima parte a
zilei, mic dejun, prânz.
• nu sãriþi niciodatã peste micul dejun, care ar trebui sã fie
împreunã cu prânzul cele mai consistente mese;
• în a doua parte a zilei ºi la cinã consumaþi alimente cât mai uºoare,
de preferinþã legume, peºte.
• nu mai consumaþi alimente înainte de culcare cu 24 ore înainte
cu excepþia unui fruct de sezon;
• hidrataþi-vã cu apã oligomineralã platã, în condiþii normale
cantitatea de apã pentru un adult se calculeazã înmulþind greutatea
corporalã cu 30 ml (Ex. 70 kg × 30 ml = 2100 ml/zi);
Nu înlocuiþi porþia de apã calculatã, cu alte lichide care aduc calorii:
sucuri de fructe, bãuturi rãcoritoare ºi energizante, lapte, bere, vin, tãrii
º.a.
Alimentele cu indice de saþietate ridicat, contribuie la menþinerea
siluetei deoarece, creeazã senzaþie de saþietate repede, aportul de calorii
fiind astfel mic. Alimente cu indice de saþietate ridicat: mere, pere,
zmeurã, ananas, mango, cãpºuni, roºii, ciuperci, andive, spanac, fasole
verde, salatã, ridichi, brocoli, file de porc, jambon (natural, neinfectat de
ex: delicatesã spaniolã Jamon de Habugo), pulpã de curcan, ton în suc
propriu, unt, brânzã slabã de vaci, linte, fasole albã boabe, mazãre.
Alimente cu încãrcãturã glicemicã scãzutã (GL mai mic de 10)
indicate pentru menþinerea siluetei: mere, pere, zmeurã, cireºe, prune
proaspete, afine, mure, cãpºuni româneºti, kiwi, piersici proaspete,
portocale, ananas proaspãt, pepene roºu, morcovi proaspeþi, sfeclã roºie,
dovleac plãcintar, fasole teci fiartã, linte fiartã, porumb fiert cu ºtiulete
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tânãr, fasole boabe fiartã, cartofi dulci (batate), ceapã, salatã, brocoli,
castravete, vinete, bulgur fiert (grâu boabe spart), spaghete din grâu dur
(italieneºti) arahide, nuci, mãsline, iaurt natural, lapte integral, humus
(pastã de nãut cu pastã de susan), fulgi de ovãz cu tãrâþe de grâu. Carnea,
laptele, ouãle, peºtele, fructele de mare, grãsimile au încãrcãturã glicemicã
zero (GL = 0).
Dintre grãsimile cu acþiune de stimulare a expresiei proteinelor
de decuplare (UCP), termogenic active (stimuleazã arderea grãsimilor)
enumerãm: uleiul de mãsline, vitamina A, carotenoizi, triacilglicorolii
(TAG), acizi graºi polinesaturaþi esenþiali omega 3 cu lanþ lung (EPA 
DHA), acizii graºi linoleici conjugaþi (CLA).
În schimb acidul linoleic, omega 6 (ex. uleiul de floarea soarelui) ºi
acidul arahidonic (fig. 2 metabolismul ac. graºi omega 3/6), au efect
când sunt consumaþi în exces faþã de omega 3 (au raport mai mare de
1 omega 3 la 6 pãrþi omega 6), efect proinflamator ºi o acþiune proadipogenã, cu încurajarea apariþiei supraponderabilitãþii, obezitãþii.
Glucoza în exces din foarte multe alimente moderne industriale,
în special din amidonoasele tratate termic ºi/sau mecanic prin prefierbere,
expandare, extrudare: cereale de mic dejun, mãlai instant, budinci instant,
pâine albã, produse de patiserie, cofetãrie, sau din bomboane, ciocolate,
sucuri, biscuiþi, napolitane, creme, gemuri, dulceþuri, topinguri º.a. poate,
de asemenea favoriza hiperplazia adipocitarã, inhibând unii factori
de transcripþie geneticã adipogeni, grãbind apariþia supraponderabilitãþii
 obezitãþii.

INFO

De altfel, mai multe studii dezvãluie faptul cã actuala epidemie
de obezitate are la bazã schimbarea comportamentului alimentar
ancestral cu unul modern. Noua modã este aceea de a consuma la
micul dejun cereale cu sucuri de fructe sau lapte, ce au înlocuit ouãle
ºi ºunca tradiþionalã. Grãsimile au fost intens acuzate cã sunt cauza
actualei explozii de obezitate, dar cercetãrile recente dovedesc faptul
cã aceasta a fost o eroare. De fapt, cauza obezitãþii lumii moderne
constã în înlocuirea grãsimilor bune în special din peºte, ouã, carne,
lapte ºi derivate cu prea multe glucide, zaharuri rafinate combinate
cu grãsimi rele (grãsimi hidrogenate, trans- care aduc un exces enorm
de calorii goale, fãrã valoare nutritivã, ruperea echilibrului saþietate 
foame prin ultra-organoleptizarea alimentelor (adaos de E-uri
întãritoare de gust ºi aromã) ºi creºterea adictivitãþii acestora (creeazã
un fel de dependenþã) care declanºeazã comportamente alimentare
compulsive în cadrul unui stil de viaþã viciat de stres, sedentarism,
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abuz de tutun, alcool º.a. Mai mult astãzi întregul pãmânt este poluat
cu substanþe chimice, care inexorabil se întorc pe lanþurile alimentare
în farfuriile noastre, poluând alimentele cu pesticide, metale grele,
hormoni, antibiotice, radionuclizi, reziduuri de îngrãºãminte chimice
º.a. Atenþie! Unele pesticide se comportã ca disruptori hormonali,
perturbând metabolismele fiziologice hormonale.
Spre exemplu cunoscutul DDT, din pãcate, încã prezent în
alimente are efect direct asupra pre-adipocitelor, stimulând hiperplazia
adipocitarã ºi apariþia obezitãþii.
Hrana noastrã, pe lângã nutrienþi ºi non-nutrienþi, este alcãtuitã
ºi din imagini, cuvinte din viaþa noastrã cotidianã, din educaþia
alimentarã familialã ºi tradiþionalã, din agresiunile publicitãþii, a massmedia. Cu alte cuvinte, alimentele noastre au ºi valori simbolice
puternice, omul asociind mâncãrii ºi o valoare culturalã, de celebrare,
de diferenþiere socialã, expediind rãspunsului la nevoi nutriþionale
de tip exclusiv biologic, specific celorlalte vieþuitoare. De fapt, aici
este principala cauzã care acþioneazã în societatea modernã, în
generarea obezitãþii ºi morbiditãþii determinate de patologia bolilor
cronice  ale civilizaþiei moderne. Astfel se naºte necesitatea
stringentã a dobândirii unei EDUCAÞII NUTRIÞIONALE SOLIDE,
pentru a face faþã acestor provocãri existenþiale.
Educaþia nutriþionalã, în spiritul unui stil de viaþã activ, este
singura noastrã ºansã de a ne salva sãnãtatea, prin abilitatea pe care
ne-o dã, în alegerea alimentelor ºi comportamentelor alimentare
corecte!
Iatã cã alimentele spre deosebire de alte mãrfuri, au ºi o dimensiune
cultural-spiritualã (fig. 2, calitatea alimentelor) definind ca ºi limba ºi religia
IDENTITATEA unui popor. Renunþând la tradiþiile noastre alimentare, în
favoarea unora venite de cine ºtie unde, practic puþin câte puþin ne pierdem
identitatea noastrã de români, topindu-ne în NOUA CULTURÃ
ALIMENTARÃ FAST-FOOD/JUNK-FOOD fãrã IDENTITATE. Dacã ar fi
numai acesta rezultatul ºi încã ar fi de-ajuns. Mai rãu este cã odatã cu
neanentizarea apartenenþei noastre la o etnie, NE PIERDEM CEL MAI
NEPREÞUIT DAR, SÃNÃTATEA NOASTRÃ, DAR ªI A GENERAÞIILOR
CARE VIN DUPÃ NOI a copiilor ºi nepoþilor noºtri!

DENUMIRILE GENERICE ALE ALIMENTELOR sau cum putem fi
uºor înºelaþi, asupra calitãþii acestora
Cum alegem practic alimentele?
Calitatea unui aliment nu poate fi evaluatã de cãtre cumpãrãtor
luând în considerare denumirile GENERICE ale acestora. Denumirile
generice ale alimentelor sunt înºelãtoare, fiind utilizate din plin în
marketing, pentru a crea confuzie ºi a incita cumpãrãtorul la cumpãrarea
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unor produse ce NU SUNT CE PAR A FI? Iatã spre exemplu, denumirea
genericã de PÂINE. Sub aceastã denumire  umbrelã se ascund sute de
alimente extrem de diferite din punct de vedere al compoziþiei, tehnologiei
de fabricaþie, al calitãþii ingredientelor ºi aditivilor folosiþi, al combinãrii
corecte sau incorecte a acestora. Toate acestea vor determina obþinerea
unor alimente diferite din punct de vedere al:
 valorii lor nutriþionale biologice, adicã din punct de vedere al
capacitãþii lor de a ne hrãni asigurând cât mai mulþi din nutrienþii esenþiali
(peste 50 necesari zilnic) ºi în raporturi fiziologice;
 al calitãþii senzoriale exprimate prin gust, aromã, culoare, texturã,
palatabilitate, prospeþime etc. ºi al.;
 inocuitãþii, definite prin gradul de contaminare a alimentului cu
entitãþi biologice (virusuri, bacterii, fungi, paraziþi, alge), fizice (materiale
anorganice, nisip, metale, substanþe radioactive), chimice (reziduuri de
îngrãºãminte chimice, pesticide, antibiotice, hormoni, etc.).
În fig. 2 redãm piramida calitãþii alimentelor.

itu
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ww
w.
ed

SIMBOLURI:
 SPIRITUALE
 CULTURALE
CALITATE
NUTRIÞIONALÃ
(ALIMENT HRÃNITOR
CALITATE
BOGAT ÎN
INOCUITATE
SENZORIALÃ
NUTRIENÞI) (NECONTAMINAT
(ALIMENT
cu virusuri, bacterii,
SAVUROS)
metale grele, pesticide º.a.)
 INFORMAÞIA MATRICEI ALIMENTARE:
EFECTUL DE MATRICE  ENTROPIE
 DIMENSIUNEA ECOLOGICÃ

Figura 2. Piramida calitãþii alimentelor (dupã Mencinicopschi 6)

ªi iatã cã deºi sunt extrem de diferite calitativ, toate aceste alimente
se denumesc GENERIC PÂINE.
Cum aflãm adevãrata identitate a alimentelor?
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Cumpãrãtorul are la dispoziþie doar o singurã modalitate practicã, ºi
anume aceea de a CITI ETICHETELE ALIMENTELOR.
Astfel vom afla cã un aliment are o anumitã compoziþie, regãsitã în
lista INGREDIENTELOR, aditivilor ºi aromelor folosite. Ingredientele ºi
aditivii sunt trecuþi în aceastã listã în ordinea descrescândã a ponderilor
în reþetã, spre exemplu dacã apa este primul ingredient, aceasta este ºi
în cantitatea cea mai mare în reþeta respectivului aliment. Apoi eticheta
nutriþionalã, ne va indica ce fel de macronutrienþi: proteine, lipide,
glucide se gãsesc în acel aliment ºi care este calitatea lor nutriþionalã, ce
micronutrienþi conþine alimentul (minerale, vitamine) sau non-nutrienþi
(ex. antioxidanþi) ºi de asemenea, densitatea caloricã exprimatã în kcal
sau Kj pentru 100 g produs.
Aceastã etichetã nutriþionalã nu este obligatorie, dar prezenþa ei ne
indicã faptul cã producãtorul nu are intenþia de a ne ascunde anumite
defecte nutriþionale.
A treia etichetã, obligatorie ca ºi prima ne indicã lista alergenilor
majori din acel aliment. Cei care suferã de intoleranþã ºi alergii alimentare
trebuie sã consulte neapãrat aceastã etichetã.
Obligatorie pentru alimente este ºi inscripþionarea termenului de
valabilitate, locul de provenienþã ºi fabricantul produsului.
Dupã ce am parcurs cititul etichetelor de pe alimente, vom avea o
imagine mult mai clarã despre calitatea acestora. Alimentul pur ºi simplu
îºi va dezvãlui ADEVARATA LUI IDENTITATE, astfel cã vom putea evita
confuziile grave generate de DENUMIRILE GENERICE ALE ALIMENTELOR.
IATÃ DE CE ÎNAINTE DE A CUMPÃRA ªI CONSUMA UN ALIMENT,
trebuie sã-l IDENTIFICÃM CÂT MAI PRECIS, deoarece fiecare aliment
concret, are PERSONALITATEA LUI cu efecte benefice sau nefaste, mai
ales pe termen mediu ºi lung asupra sãnãtãþii noastre, dar ºi asupra
generaþiilor viitoare!

ATENÞIE!

Este clar acum cã alcãtuirea dietei, luând în considerare doar
denumirile generice ale alimentelor, este o eroare gravã ºi o ameninþare
serioasã la adresa sãnãtãþii noastre.

