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ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ



„Alimentaţia este cel mai important factor de mediu extern care 

influenţează organismul”

„Eşti ceea ce mănânci „ (proverb chinezesc)



Pe parcursul acestei activităţi vom descoperi:

• Ce înseamnă o raţie alimentară sănătoasă.

• Cum alegi corect alimentele conform piramidei hranei .

• Care sunt grupele de alimente şi numărul de porţii zilnice.

• Ce înseamnă o alimentaţie sănătoasă.





Componentele alimentelor
• proteine

• lipide (grăsimi)

• glucide (zaharuri)

• vitamine

• săruri minerale

• apa



Raţia alimentară  
• Reprezintă cantitatea  de alimente ingerate care satisfac nevoile nutritive ale organismului în 24 de 

ore şi asigură energia necesară (2400 – 3500 Kcal.);

• Variază cu vârsta, anotimpul, tipul de activitate, starea de boală sau de sănătate;

• Toate procesele din organism (digestie, respiraţie, circulaţie), toate activităţile tale necesită 
cheltuială de energie.

 Raţia de creştere – este chiar cazul vostru!

• -aveţi nevoie de mai mult material de „construcţie”; 

 Raţia de întreţinere – adult, poate consuma mai puţine proteine.

 Raţia dietetică – interzicerea unor alimente în caz de boală.









Meniul unei zile
Mic dejun Prânz Cina Gustări

(nr. conţinut)

Număr total:

Fructe şi legume

Pâine şi cereale

Lapte

Carne

Altele



Interpretare:
Pentru a avea un regim alimentar echilibrat zilnic aveţi nevoie de 
următoarele porţii:

• Fructe şi legume – 5

• Pâine şi cereale  - 5 sau mai multe porţii (6-11)

• Lapte – 3

• Carne – 2



Alimente sănătoase Alimente nesănătoase



Alimentaţie sănătoasă

• O alimentaţie sănătoasă trebuie să fie variată şi echilibrată. Trebuie să conţină trei mese 

principale şi două gustări potrivite pentru vârsta şi organismul nostru pentru a contribui la 

menţinerea sănătăţii.

• Un om sănătos este un om fericit!



Farfuria sănătoasă

½ - fructe şi legume.

¼ -alimente bogate în proteine

¼ - sursă de cereale



De ce trebuie să avem o alimentaţie sănătoasă?

• O dietă sănătoasă previne boli:

• -obezitate;

• -diabetul zaharat;

• -hipertensiune;

• -probleme cu digestia;

• -unele tipuri de cancer;



Ghidul alimentaţiei sănătoase

1. Mâncaţi alimente variate.

2. Menţineţi-vă greutatea în limite normale.

3. Alegeţi un regim alimentar cu multe fructe, legume şi produse cerealiere.

4. Alegeţi un regim alimentar sărac în: grăsimi, grăsimi saturate şi colesterol.

5. Folosiţi produse zaharoase în cantităţi moderate.

6. Folosiţi sarea în cantităţi moderate.
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Mulţumesc pentru atenţie!

Vă doresc multă sănătate!
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