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Mâncaţi colorat, trăiţi curat!

1. Priviţi imaginile de mai jos. Alegeţi 4 alimente – care, în alimentaţia voastră, sunt în 
top - şi scrieţi minimum 4 motive pentru care le-aţi recomanda sau nu unui pacient. Dacă 
alimentele preferate de voi nu se află în aceste imagini, precizaţi acest lucru şi spuneţi care 
sunt acestea, argumentând.

a. b.

d.

f.

e.

g.

c.
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2. Acum vorbiţi despre alimentele alese.

Studentul A: I te adresezi prietenului tău şi îi recomanzi (sau nu îi recomanzi) alimentele 
alese de tine la exerciţiul anterior. În argumentarea ta, prezintă-i care sunt  avantajele (sau 
dezavantajele) pe care aceste alimente le au pentru organism şi precizează dacă există sau 
nu o legătură între  culoarea alimentelor alese şi nutrienţii pe care acestea  le conţin.

Studentul B: Asculţi recomandările prietenului şi îţi exprimi acordul sau dezacordul cu privire la aceste 
alimente. În argumentarea ta, precizează dacă eşti cumva alergic la vreunul dintre alimentele recomandate. 
Pe urmă, fă-i şi tu recomadările tale, în funcţie de ceea ce ai ales la exerciţiul 1.

3. Cunoaşteţi termenii?  Alege un coleg. Citeşte-i definiţia şi roagă-l să-ţi spună care este termenul pentru 
definiţia citită. Colegul trebuie să aleagă (din chenarul de mai jos) termenul potrivit. 

carbohidraţi, cancerigen, aditivi alimentari, nutrienţi, macronutrienţi,
micronutrienţi, radicali liberi, probiotice, prebiotice

1. ...................................................................................  =  care cauzează cancer; sinonim: carcinogen;

2. .................................................................................  = substanţe chimice adăugate intenţionat în alimente 
pentru a modifica gustul, culoarea, conservarea etc. Se mai numesc E-uri;

3. .................................................................................. = componente ale alimentaţiei necesare organismului 
pentru creşterea şi funcţionarea normală. Pot fi furnizori de energie sau substanţe chimice necesare 
metabolismului. Sinonim: nutrimente.

4.  .................                              =  componente alimentare ce se consumă în cantităţi mari 
în scopul furnizării de energie; din această categorie fac parte proteinele, glucidele şi lipidele;

5. ………………..................................................….  = componente alimentare nedigerabile, care, la nivel 
intestinal, au efecte benefice asupra florei microbiene locale.

6. ..........................................................................  ......        =  componente alimentare ce se consumă în cantităţi mici; 
nu furnizează energie, dar intră în diferite procese metabolice; din această categorie fac parte vitaminele şi 
sărurile minerale (mineralele); 

7. ………………............................................  ..........      = microorganisme vii, prezente sau adǎugate ȋn alimente, 
al cǎror consum are efecte benefice asupra sǎnǎtǎții. Ex. tulpini de Lactobacil adǎugate ȋn anumite iaurturi.

8. …………….   = compuşi activi (din grupa radicalilor) care circulǎ prin sȃnge  şi acționeazǎ asupra 
membranelor, nucleelor şi asupra citoplasmei celulare, producȃnd un stres oxidativ (un tip de stres fiziologic) 
intens şi determinȃnd distrugerea acestora.

9. …………………….   = compuşi organici din carbon, hidrogen şi oxigen care conțin cel puțin o zaharidǎ. 
Sunt alimente pe care organismul le foloseşte pentru a fabrica glucoza. Sinonim: glucide.
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cancerigen/tumoral

oxidant

septic

reumatic

viral

alergic

inflamator

4. a.  Formaţi  termeni  noi! Prefixul ANTI. Formaţi noi termeni cu prefixul anti şi scrieţi-i în chenarele 
potrivite.

a. Are efect de protecţie împotriva cancerului. Este 

b. E un produs ce previne infecţiile microbiene. Este un   

c. Acest medicament combate viruşii. Este un 

d. Această substanţă împiedică inflamaţiile. Este un 

e. Acest unguent combate reumatismul. Este un 

f. Această substanţă previne sau diminuează procesele de oxidare ale organismului. 

Este un 

Poate fi natural (se află în fructe şi legume) sau sub formă de suplimente, 
medicamente.

g.  Previne sau elimină (înlătură) alergia. Este 

4. b. Potriviţi un verb din coloana A cu vocabularul din coloana B. Atenţie! Un verb (din coloana A) se 
poate combina cu mai multe cuvinte/structuri (din coloana B).

Exemplu: a preveni boala

1. a preveni 

2. a scădea

3. a întări

4. a proteja

5. a apăra

6. a menţine

7. a activa

8. a regenera

9. a combate

10 a neutraliza

a. boala

b. ridurile

c. organismul 

d. astenia

e. anemia

f. celulele

g. ţesuturile

h. sistemul imunitar

i. sistemul osos 

j. sănătatea ochilor

k. sănătatea oaselor

l. tensiunea sângelui

m. radicalii  liberi

n. îmbătrânirea celulară

A. Verb B.
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5.  Înlocuiţi verbele din expresiile obţinute (la exerciţiul anterior) cu  substantivele lor corespondente şi 
transformaţi expresiile după model (genitivul sustantivelor).
 

Model: a preveni boala→ prevenirea bolii

Piramida alimentelor

Piramida alimentară ne ajută să învăţăm ce este echilibrul, moderaţia şi varietatea în stilul nostru 
de viaţă. Se spune că ar fi bine să consumăm alimente din toate „etajele” piramidei, ca să realizăm  
un aport adecvat de macro- şi micronutrienţi. La baza piramidei se află alimentele recomandate în 

pondere mare, iar în vârful acesteia se află alimentele recomandate în pondere mică.

6. Priviţi cele două piramide şi vorbiţi despre ele. Precizaţi:
• Ce asemănări şi diferenţe există între ele.
• Care vi se pare mai relevantă şi de ce?
• Pe care aţi folosi-o ca exemplu pentru pacienţi şi de ce?

PIRAMIDA                           ALIMENTARĂ

DULCIURI ra�nate, băuturi 
dulci, îndulcitori arti�ciali

DE EVITAT!!!

CARNE ROȘIE OCAZIONAL 
100g de 2, 3 ori/lună

unt: 29g/zi 
sare: max. 5g/zi

HIDRATATE CU APĂ NATURALĂ (8 pahare apă/ zi- 1,5-2 l/ zi)

GRĂSIMI ȘI ULEIURI sănătoase neprăjite:
ulei măsline extravirgin, in, cânepă, arahide, 
palmier, 50g/zi de preferință în salată, paste

PROBIOTICE: iaurt, ke�r, sana, bi�dus, 100g/zi, 
cașcaval, telemea desărată, specialități cu 

mucegai, 50g/zi

PEȘTE 2 ori/ săptămână OUĂ 2-5/ săptămână
PASĂRE 2 ori/ săptămână aproximativ 150g/ zi

LEGUMINOASE: fasole boabe, năut, bob, tofu, 
linte 100g/ zi, NUCI, migdale, alune nesărate, 

neprăjite 50g/ zi

LEGUME ȘI FRUCTE de preferință ÎN STARE 
PROASPĂTĂ și ÎN SEZON, la coacerea completă 

5 porții/ zi (0,5 kg/zi)

CEREALE consumate de preferință în produse INTEGRALE, neexpandate, 
fără zahăr, cuverturi de ciocolată, miere, nesărate, neprăjite. Grâu (dur), 

orez Basmati, parboiled, quinoa, hrișcă, orz, ovăz 250 f/zi

CONTROLUL GREUTĂȚII- ACTIVITATE FIZICĂ- COMBATEREA 
SEDENTARISMULUI- GÂNDIRE POZITIVĂ

Mers pe jos în spații curate, urcatul scărilor, înot, grădinărit

PIRAMIDA                           ALIMENTARĂ

Grăsimi saturate și dulciuri 
concentrate (cantități mici)

Preparate din carne slabă
(de preferință)

(2-3 porții)

Produse lactate 
proaspete (2-3 porții)

Legume și zarzavaturi 
(3-4 porții)

Fructe proaspete 
(2-4 porții)

Apă (2-2,5 litri/zi)

Activitate �zică zilnică de intensitate medie

Făinoase
(6-11 porții)
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7. Faceţi recomandări! Tot mai multe persoane, nu doar supraponderale, ci și subponderale, 
suferi de anumite boli cauzate de o alimentație nesǎnǎtoasǎ. Iatǎ cȃteva boli cauzate de 
tulburările de comportament alimentar şi de stilul de viaţă: 

Deshidratare

Tulburări digestive

Tulburări metabolice

Probleme dentare

Infertilitate

Obezitate

Malnutriție

Depresie

Boli cardiovasculare

Osteoporoză

Atrofiere musculară

Anemie

Trebuie să le spuneţi pacienţilor voştri care sunt consecinţele unei alimentaţii nesănătoase și dezechilibrate. 
Completaţi enunţurile cu boala adecvată (dintre cele menţionate mai sus) şi continuaţi liber, cu 
recomandările potrivite. Atenţie! Folosiţi conectorii concluzivi când faceţi recomandări! Citiţi modelul!  

Model:  A. Lipsa aportului de lichide în organism duce la ....................................... .   ................................ .  

→ Lipsa aportului de lichide în organism duce la deshidratare. Prin urmare, (Așadar,/Deci,/Așa că,) ar trebui să 
consumaţi cel puţin 2 litri de apă pe zi, să mâncaţi minimum 4 fructe pe zi și  3 porţii de legume.

Să ne amintim!

Conjuncții şi locuțiuni
conjuncționale corelative:

- nu doar, ci şi
- atât, cât şi

Conectori concluzivi:
- deci

- aşadar
- prin urmare

- aşa că

Auzi, dragă, azi nutriţionistul mi-a spus
să am grijă că alcoolul ucide celulele nervoase…

Aşa că, îmi vor rămâne
doar cele liniştite... Ha-ha!

Glume…Când viaţa e puţin mai 
acră… Gustă o  glumă!

Şi... îndulceşte-o tu îndată!

A. Lipsa aportului de lichide în organism duce la  ..................................... . ..................., ........................................ .

B. Un mare deficit de calciu în organism determină ......................., dar şi ............................................................, 
.................................................................................................................................. .

C. O alimentaţie foarte săracă în  macro- şi micronutrienţi poate determina o ....................... .  ........................., 
................................................................................................................................ .

D. Atât alcoolul, cât şi băuturile carbogazoase, cafeaua, dar şi mâncărurile foarte condimentate  sau bogate în 
grăsimi pot provoca ........................................................................... . ........................................................................, 
................................................................................................................................................................... .

(adaptat dupa: mioritice.libertatea.ro)
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E. Carenţele de minerale şi vitamine, fumatul, malnutriţia, lipsa odihnei influenţează schimbarea de dispoziţie 
a oamenilor şi pot cauza o  ...................................................................... .  ..............................., ...................................
................................................................................................................................. .

F. Tulburările de alimentaţie, malnutriţia, fumatul pot provoca la unele femei dereglări hormonale şi chiar 
...................... . ................................, ........................................................................................................... .

G. Un regim alimentar lipsit de proteine sau foarte sărac în proteine va obosi organismul şi va determina 
pierderea masei musculare, provocând  ............................................................................................ . ........................
..................., ............................................................................................................................................ .

H. Atât sedentarismul (sau lipsa de activitate), cât şi hrana bogată în lipide sunt  factori de risc care conduc la 
apariţia unor afecţiuni precum: ....................................., ................................., .............................. . ..........................., 
.......................................................................................................................................................... .

I. O dietă săracă în nutrienţi, lipsa vitaminei B12  şi a fierului  vor duce la ..................................... ........................., 
............................................................................................................................................................. .

8. a. Vizionaţi emisiunea despre nutriţie „Mâncaţi colorat, trăiţi curat!” şi stabiliţi ordinea antioxidanţilor 
naturali menţionaţi în comunicarea celor doi prezentatori. Scrieţi cifra corespunzătoare în căsuţe.

a. licopen

c. resveratrol 

d. alfa şi betacaroten 

e. luteină 

f. clorofilă

8. b. Urmăriţi din nou filmul şi completați enunţurile de mai jos cu cuvintele potrivite. Scrieţi între 1 şi 
2 cuvinte.

1. Se consideră că există o   ................................................   între nutrienţi şi culoare. 

2. În opinia prezentatoarei,   .............................................   face o siluetă de invidiat.

3.  .......................................................................   întârzie  îmbătrânirea celulară.

4. După părerea prezentatorului, previi astenia şi anemia dacă mănânci alimente  ................................................. .

5. Prezentatoarea crede că   .................................................................      este în topul clasificării antioxidanţilor.
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9. Scrie  despre alimentaţia pe care ai avut-o ieri.                                  
Precizează:

o Ce alimente şi „ce culori ai consumat?”
o Ce beneficii/Ce aport au aceste alimente colorate în alimentaţie? 
o Cum crezi că te-ai hrănit? Sănătos sau nesănătos? 
o Ce ar fi trebuit să mai consumi? De ce? Ce nu ar fi trebuit să consumi? De ce?

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

10. „Alimentaţia/Hrana vie” sau Dieta Raw Vegan. Pro sau Contra? 
Joc didactic. Formaţi 2 grupe - Grupul „Pro hrana vie” şi Grupul „Contra alimentaţiei vii” - şi aduceţi 
argumente în sprijinul ideilor susţinute. Va pierde grupul care va rămâne fără argumente/contraargumente.

Grupul Pro:
Câteva sugestii:

• aport mare de nutrienţi (produsele netratate termic îşi păstrează nutrienţii); 
• stimularea regenerării celulare şi a procesului de detoxifiere;
• prevenirea multor boli şi ameliorarea lor (Daţi exemple.);
• Vitamina D, B12, Fe, Omega 3 se pot lua din algele verzi (Spirulina, Chlorella) sau din suplimente;
• Continuaţi!

Grupul Contra:
Câteva sugestii:

• absenţa  unor macro- şi micronutrienţi necesare organismului care se găsesc doar în produsele de 
origine animală (Daţi exemple.);
• apariţia unor carenţe (ex. carenţa vitaminei B12 din organism duce la boli precum.... Daţi exemple.);
• deficienţe de calciu, fier, zinc, Vitamina D, acizi graşi esenţiali;
• scăderea masei musculare; 
• Continuaţi!
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11.Cu copilul la nutriţionist.  O mamă vine la tine la cabinet, împreună cu fiul ei, care e în vârstă de 10 
ani. Băiatul este cam plinuţ, iar mama îţi cere sfatul cu privire la  o alimentaţie sănătoasă şi un stil de 
viaţă sănătos pentru fiul ei. Vorbeşti cu mama şi copilul şi le dai sfaturi pentru o alimentaţie sănătoasă. 
Realizează, împreună cu colegul şi colega ta, dialogul Cu copilul la nutriţionist. Utilizaţi sugestiile de 
mai jos:

Mama copilului (colega ta):
• Îi comunici  nutriţionistului motivul pentru care ai venit cu copilul la consultaţie;
• Îi ceri părerea şi răspunzi la întrebările nutriţionistului;
• La sfârşit doreşti să afli dacă şi când ar trebui să veniţi la o nouă consultaţie. 

Nutriţionistul (tu):
• Vrei să afli mai întâi care e alimentaţia copilului (câte mese are pe zi, ce mănâncă la fiecare masă) şi 
care e stilul său de viaţă (stil activ/sedentar);
• Te interesezi dacă fiul suferă de anumite boli digestive sau de alte boli;
• Îi faci recomandări privind stilul de viaţă:

o Îi spui ce fel de elemente nutritive (fibre, proteine, glucide, lipide) trebuie să aibă în 
alimentaţie şi care este cantitatea/zi;

o Îi oferi o piramidă a alimentelor sănătoase cu explicaţiile adecvate şi  îi sugerezi anumite 
sporturi sau forme de activitate. Completezi piramida de mai jos în timp ce oferi recomandările;

Copilul (colegul tău):
• Răspunzi la întrebările nutriţionistului privind felurile de mâncare, stilul tău de viaţă, anumite boli;
• Asculţi recomandările nutriţionistului şi ceri explicaţii dacă nu înţelegi ceva;
• Îi promiţi că vei ţine cont de recomandările făcute, deoarece şi tu vrei să fii sănătos şi să ai un corp 
frumos.
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Fiţi atenţi la modul cum vă exprimaţi, la formulele de adresare, de politeţe, la formulele de începere şi 
încheiere a dialogului!


