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Introducere 
 

Sarcina reprezintă o perioadă delicată și specială din viața 
femeilor, o perioadă în care respectarea unor cerințe și recomandări este 
esențială. 
Perioada celor 9 luni de sarcină este o perioadă fericită în viața femeilor, 
dar și una în care, în mod firesc, își pun multe întrebări care au nevoie de 
răspuns.  

Foarte multe întrebări se referă la stilul de viață (alimentație, 
activitate fizică) și, mai ales la ce trebuie sau nu trebuie să cuprindă 
mesele zilnice. Dacă nutriția sănătoasă este o preocupare generală, în 
prezent ea devine și mai importantă în timpul sarcinii, când eventuale 
greșeli pot avea consecințe negative duble, atât pe organismul mamei, cât 
și pe buna dezvoltare a copilului. Organismul uman este foarte adaptabil, 
iar la un adult sănătos, greșelile temporare pot fi compensate mai târziu.  

Studiile efectuate asupra modului de hrănire al femeilor 
însărcinate, arată diferențe mari apărute între clasele sociale, mediile de 
proveniență, nivelurile de educație, implicit cunoștințe sau condițiile de 
trai. Lipsa resurselor de orice fel, obligă unele mame la periclitarea vieții 
propriului copil, de cele mai multe ori prin malnutriție. De aceea este 
important ca viitoarele mame să primească sprijin, atât familial, cât și 
social pentru depășirea obstacolelor și aducerea pe lume a unui copil 
sănătos fizic și psihic. 

In perioada de sarcină însă, insuficiențele de nutrienți în anumite 
momente cruciale sau care durează o perioadă mai lungă, pot avea 
consecințe uneori ireversibile pe produsul de concepție. Mai mult, 
cercetări recente arată faptul că alimentația în timpul sarcinii influențează 
nu numai dezvoltarea intrauterină, greutatea copilului la naștere, 
sănătatea în primul an de viață, ci și predispoziția pentru anumite boli 
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cronice la vârsta de adult (“programare metabolică”). Din acest motiv 
devine cu atât mai important ca indicațiile nutriționale să fie foarte clar 
și precis definite. In acest sens trebuie subliniat faptul că multe dintre 
indicații se referă nu numai la perioada celor 9 luni de sarcină, ci și la 
perioada anterioară acesteia, astfel că este necesar să se însușească 
importanța lor deosebită.  

Femeia însărcinată primește multe sfaturi și de la familie. În 
majoritatea cazurilor întreaga familie este în mod firesc preocupată de 
bunăstarea gravidei și a copilului; de aceea fiecare membră de sex 
feminin își împărtășește experiența, dar și părerile personale privitoare la 
ceea ce înseamnă nutriția sănătoasă în sarcină. Tradiții vechi marchează 
sfaturile care se dau femeilor în sarcină, iar rudele țin deseori cu ardoare 
ca femeia gravidă să le urmeze indicațiile. Din păcate, oricât de frumoase 
ar fi tradițiile și de prețuite rudele, unele dintre aceste sfaturi nu au nicio 
bază științifică, mai mult, pot fi dăunătoare. De aceea, gravida trebuie să 
fie învățată să discearnă cu ușurință între informațiile utile și cele pe care 
le poate, de fapt ignora, fără a jigni pe cei care doresc să o ajute, dar care 
nu au pregătirea necesară în domeniu.  

Sigur că toată lumea dorește să fie o sarcină reușită, care să se 
încheie bine, cu o mămică fericită și un nou născut sănătos, întrucât 
nașterea unui copil este un eveniment nu doar biologic, ci și cu 
semnificații majore psihologice și sociale.  

Tocmai de aceea multe studii s-au concentrat pe urmărirea 
modalităților celor mai eficiente de satisfacere a necesităților nutriționale 
în sarcină, ca și asupra pericolelor de sănătate pe care gravida le poate 
evita într-un mod destul de simplu, printr-un stil de viață sănătos.  

Pe de altă parte, gravidele trebuie să știe că preocuparea obsesivă 
pentru o nutriție sănătoasă nu reprezintă nici ea o soluție bună. Există 
reguli precise, simple, nutrienți cărora trebuie să li se acorde o importanță 
particulară, lucruri care nu sunt greu de pus în practică, mai ales că 
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alimentația sănătoasă în sarcină nu este radical diferită de alimentația 
obișnuită a femeii. Doar că, departe de a fi un moment în care ar trebui 
mâncat cât pentru doi, sarcina reprezintă perioada în care trebuie mâncat 
inteligent, în limbaj curent, “cu cap”. Calitatea (nutrițională) primează în 
fața cantității. 
 

Rețineți: dacă suferiți de o afecțiune cronică, este necesar să cereți sfatul 
medicului specialist pentru a afla în ce măsură această boală vă poate 
influența evoluția sarcinii și dacă are consecințe asupra statusului 
nutrițional. De regulă, femeile nu sunt luate prin surprindere de o sarcină, 
ele știu deja că suferă (acolo unde este cazul) de boli cronice cum ar fi, 
de exemplu, diabetul zaharat, tulburările cardiovasculare sau 
hematologice, afecțiunile de tub digestiv, etc. Ele își cunosc problemele 
și știu cum să reacționeze. Dar pentru că de multe ori sarcina poate ridica 
probleme noi, sfatul medical este strict necesar.  
Dacă aveți o dietă vegetariană, recomandările pentru nutriția în sarcină 
rămân aceleași. O sarcină se poate duce la bun sfârșit cu succes și cu acest 
tip de alimentație. În acest sens vă sfătuim să consultați Ghidul 
nutrițional pentru vegetarieni. 
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Capitolul 1.  Recomandări nutriționale 
 
Nutriția reprezintă alegerea unei diete echilibrate și hrănitoare, pentru 
asigurarea necesarului organismului, atât al mamei, cât și al fătului în 
proces continuu de dezvoltare. 
 
1.1. Sfaturi nutriționale înainte de sarcină (planificată) 

 

Tot mai multe femei își pot alege momentul în care să aibă un copil, 
datorită accesului larg la măsuri contraceptive în lumea contemporană. 
Este bine ca în aceste condiții să se ia în seamă nu numai parametrii 
psihologici, economici sau sociali, ci și cei legați de starea de sănătate a 
femeii. În legătură cu acest lucru, un element important ar fi statusul 
nutrițional. Desigur că toți parametrii menționați sunt importanți, dar 
câteva elemente atrag atenția în mod particular: 
 Indicele de masă corporală (IMC).  Este un indicator care descrie 

mai corect statusul ponderal decât greutatea, pentru că ia în 
considerație și înălțimea persoanei. El se calculează după formula 
G/h2 , unde G – greutatea, în kilograme și h= înălțimea, în metri. 
Conform Organizației Mondiale a Sănătății (1995), clasificăm o 
persoană în funcție de IMC în felul următor:  

 
 IMC < 18.5 kg/m2 : subponderală;  
 IMC: 18.5–24.9 kg/m2 : normoponderală;  
 IMC: 25–29.9 g/m2 : supraponderală;  
 IMC > 30 kg/m2 : obeză.  

 
Studiile au arătat faptul că obezitatea și supraponderalitatea sunt 
importanți factori de risc pentru apariția unor complicații în sarcină, și 
anume: hipertensiune sau diabet gestațional.  
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Astfel de probleme se răsfrâng negativ și asupra fătului, care riscă să fie 
macrosom (prea mare la naștere, cu o greutate de peste 4.5 kilograme) . 
Macrosomia este la rândul ei un factor de risc pentru un metabolism 
lipidic și glucidic neadecvat al copilului, fără a mai vorbi de traumatismul 
mamei în timpul nașterii, legat de aducerea pe lume a unui copil cu 
dimensiuni prea mari.  

Mai mult, studiile au arătat faptul că o femeie care pornește în sarcină 
cu un spor ponderal exagerat, are un risc și mai mare de a lua excesiv în 
greutate în timpul sarcinii. Ca atare, un prim sfat util este acela de a 
pregăti sarcina adecvat din punct de vedere al indicelui de masă 
corporală. Încercați să scăpați de excesul poderal într-o cât mai mare 
măsură și, fără să vă înfometați sau să vă provocați carențe în diferiți 
nutrienți, încercați să aveți ca obiectiv un indice de masă corporală cât 
mai apropiat de limitele normale.  
De mare ajutor, în acest sens, este nu numai dieta, dar și activitatea fizică.  

Mișcarea, în orice formă, vă va ajuta să faceți față mai bine și 
solicitărilor din timpul sarcinii; de exemplu vă va oferi echilibru și 
mobilitate crescute, în ciuda modificărilor somatice din graviditate.  
Dacă sunteți subponderală, sfaturile de mai sus vi se adresează și 
dumneavoastră.  

Înainte de o sarcina planificată, este bine să aveți în obiectiv o 
apropiere de greutatea normală. Studiile arată că din mame subponderale 
se nasc copii cu greutate prea mică (chiar dacă nașterea are loc la termen). 
Acest lucru nu reprezintă o premiză bună pentru noul născut, mai ales în 
primul an de viață, statistica arătând faptul că un copil care se naște cu o 
greutate aflată în intervalul 3,5 kg - 4,5 kg are cel mai mic risc de deces 
în primul an și cele mai bune niveluri de sănătate și dezvoltare 
neuropsihică.  
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 Acidul folic  

Este o vitamină din complexul B, răspândită îndeosebi în anumite 
alimente de origine vegetală.  
Întrucât practica a arătat că un aport suficient asigură nașterea unui copil 
fără probleme de dezvoltare a organelor care se formează din tubul neural 
(măduva spinării, creier), la ora actuală se recomandă o atenție deosebită 
în ceea ce privește asigurarea necesarului de acid folic, atât înainte de 
concepție, cât și în primele 3 luni de sarcină.  
Oamenii moderni au adesea un aport necorespunzător, mai ales pentru că 
în general consumă o alimentație săracă în nutrienți de tipul vitaminelor 
și mineralelor. Principalele alimente bogate în folați sunt legumele frunze 
(varza, spanacul, salata), fasolea verde, conopida, broccoli, cerealele 
fortificate. Uneori este necesar și un supliment, la recomandarea 
medicului, de aproximativ 0.4 mg pe zi.  
 
 Fierul  

S-a constatat faptul  că 12% dintre femei intră în sarcină cu deficit și 
rezerve scăzute de fier.  
Asta înseamnă că au un  risc mai mare de anemie feriprivă în timpul 
sarcinii, dar acest lucru poate avea consecințe și asupra fătului. În aceste 
condiții, este necesar să discutați cu medicul de familie care vă va indica 
analizele potrivite. Dacă rezultă că aveți deficiențe de fier, încercați să le 
solutionați într-un timp cât mai scurt. Analizați mai întâi cu medicul 
cauza acestor deficiențe. Cel mai des, la femeile de vârstă fertilă, cauza 
o reprezintă sângerările menstruale abundente, coroborate cu un aport 
insuficient de alimente bogate în fier. În funcție de anvergura deficienței, 
ea va putea fi corectată alimentar sau prin suplimente. Cele mai bogate 
alimente în fier sunt viscerele (îndeosebi ficatul și rinichiul), carnea roșie 
și produsele fortificate. Găsiți fier și în leguminoase sau legumele verzi, 
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dar bio-disponibilitatea fierului vegetal este ceva mai redusă decât a celui 
din alimentele de origine animală. De aceea alimentele vegetale trebuie 
consumate în cantități mai mari, având avantajul că sunt bogate și în acid 
folic. Pentru a crește absorbția fierului vegetal, adăugați în mâncare sau 
salate lămâie sau oțet.  
 

 1.2. Sfaturi nutriționale în sarcină 
 

Pe parcursul celor 9 luni de sarcină, ca urmare a  modificărilor survenite, 
este important ca gravida să acorde o atenție sporită stilului de viață și 
îngrijirii zilnice, pentru o experiență specială și de multe ori, unică. 

Totuși, de departe cele mai importante aspecte din viața de zi cu zi a 
gravidei vizează mișcarea, odihna și alimentația echilibrată.  

Exercițiile fizice ajută la menținerea și controlul greutății corporale 
sau a diabetului gestațional, a preeclapsiei, scăzând și stresul post-
partum. Se recomandă, un minim de 30 de minute/zi de efort fizic de 
intensitate moderată, femeile însărcinate putând opta pentru: plimbările 
pe jos, în parc sau prin oraș, folosirea unei biciclete staționare, înotul 
combinat cu aerobicul sau drumețiile. Activitățile în aer liber contribuie 
şi la asigurarea necesarului de vitamina D. Pentru orice alte activități care 
implică potențiale vătămări ale abdomenului sau căzături, se recomandă 
solicitarea sprijinului și sfatului specialistului (Dr. Laila Meija, 2017; UC 
Davis Medical Center, 2013).  
 Odihna este esențială pentru refacerea țesuturilor și o 
creștere/dezvoltare armonioasă a fătului. Lipsa somnului la care sunt 
predispuse majoritatea gravidelor din pricina schimbărilor hormonale, 
fizice, fiziologice este asociată cu nașterile cu complicații, înainte de 
termen, crescând probabilitate nașterii prin cezariană. În urma unor studii 
efectuate, s-a demonstrat că femeile care dorm mai puțin de 6h/noapte 
sunt predispuse unui travaliu mai îndelungat, respectiv nașterii 
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chirurgicale, comparativ cu o femeie însărcinată care doarme cel puțin 
7h/noapte. 

Alimentația influențează decisiv dezvoltarea fătului (realizează 
furnizarea nutrienților de bază), sănătatea mamei, respectiv viața noului-
născut/copilului după naștere. O alimentație echilibrată este definiția unui 
aport optim de substanțe nutritive, provenite din alimente diversificate, 
capabile să contribuie la dezvoltarea armonioasă a fătului și la menținerea 
sănătății mamei. 

Dar nu întotdeauna sarcina este planificată. Ea poate lua femeia prin 
surprindere, fără a-i permite să se pregătească adecvat din punct de 
vedere nutrițional sau ponderal. Dacă sunteți în situația aceasta, nu este 
nicio problemă. Niciodată nu este prea târziu să acționați, astfel încât 
sarcina să evolueze perfect. Luați legătura cu medicul, aveți grijă să fiți 
supravegheată în decursul sarcinii, prin vizite medicale regulate.  

Vă prezentăm în continuare câteva aspecte mai importante de care trebuie 
să țineți seama.  
 

1.2.1. Indicele de masă corporală  
 

Femeile sunt mereu preocupate de întrebarea referitoare la cât este 
necesar să ia în greutate în timpul sarcinii. Unele femei iau mai mult decât 
s-ar aștepta, altele, care se confruntă mai ales în primul trimestru cu 
disgravidia specifică, manifestată prin grețuri și vărsături, nu iau deloc în 
acea perioadă sau chiar scad în greutate. Ambele situații sunt alarmante 
pentru viitoarea mămică.  
Nu există două femei care să aibă metabolism identic, și din acest motiv 
recomandările cu privire la sporul ponderal sunt orientative; este însă 
bine de reținut faptul că a lua mai mult sau mai puțin în greutate nu este 
lipsit de riscuri.  
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Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă, în funcție de 
constituția fizică a femeii, următoarele: sporul în sarcină trebuie să fie de 
aproximativ: 

 10-16 kg la normoponderale,  
 13-18 kg pentru subponderale,  
 7-11 kg pentru supraponderale  
 5-9 kg pentru obeze.  

 
În sarcinile cu mai mulți feți (gemelare) sporul ponderal poate urca și 
până la 24 kg. Studiile arată faptul că fiecare kilogram în plus față de cele 
recomandate crește cu 8 % riscul ca produsul de concepție să fie obez la 
vârsta de adult. Creșterea în greutate pe timpul sarcinii se realizează pe 
seama modificărilor somatice care se petrec în organismul femeii și pe 
seama fătului și a tot ceea ce ține de acesta. In figura 1 se poate vedea 
evoluția în greutate a principalelor componente ce contribuie la acest spor 
ponderal.  
Se poate remarca faptul că nu este o creștere uniformă. Ea este diferită în 
funcție de momentul sarcinii. In primul trimestru greutatea femeii nu 
crește de obicei cu mai mult de 2 kg. Ulterior, creșterea se va accelera și 
va fi relativ constantă, ea încetinind în apropierea nașterii.  
De remarcat este faptul că un spor ponderal exagerat are șanse mai mari 
de a determina acumularea unui număr de kilograme de care femeia nu 
va “scăpa” după naștere. In medie, femeile rămân cu 0.9 Kg la un an după 
naștere, comparativ cu greutatea cu care au intrat în sarcină. 
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Figura 1 – Evoluția în greutate a fătului și a principalelor componente 
implicate în sporul ponderal 

 
1.2.2. Nevoia de energie (calorii) 

 

O alimentație echilibrată calitativ și suficientă cantitativ poate asigura 
toți macronutrienții omului sănătos, inclusiv ai femeilor în perioada de 
sarcină. Sănătatea gravidei și dezvoltarea corespunzătoare a fătului sunt 
influențate de foarte mulți factori, însă cel mai ușor de modulat este stilul 
de viață și, în mod particular, aportul de nutrienți. Necesitățile în sarcină 
nu sunt statice, ele variază în funcție de “zestrea” cu care vine mama, cu 
vârsta și greutatea ei, cu efortul fizic pe care aceasta îl depune în sarcină 
sau cu etapa de sarcină.  
Se consideră că, în medie, o femeie gravidă are nevoie în plus de 210-
570 Kcal pe zi (cu 10-15% mai multe calorii decât anterior sarcinii), iar 
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dacă efortul fizic depus de ea scade substanțial, și nevoile calorice vor 
scădea proporțional.  
În trimestrul 3 de sarcină cele mai multe femei au nevoie doar de 200-
300 Kcal în plus pe zi, care sunt foarte simplu de asigurat (de exemplu 
consumul unui pahar cu lapte împreună cu 2 felii de pâine). Cel mai bun 
indicator al aportului caloric adecvat este greutatea gravidei, care trebuie 
să crească treptat. Stagnările sau mici pierderi ponderale se regăsesc doar 
în primul trimestru la femeile cu disgravidie și ele reprezintă un 
eveniment tranzitoriu. 

 

Rețineți: perioada de graviditate nu este momentul să țineți cure de 
slăbire. Vom trece în revistă cele mai importante elemente referitoare la 
nutrienți (macronutrienți și micronutrienți). 

 
1.2.3.  Macronutrienții 

 

Macronutrienţii reprezintă principala sursă de energie pentru corpul 
uman, dar rolul lor în organism este mult mai complex.  
Principalii macronutrienţi sunt: carbohidrații (glucidele), lipidele 
(grăsimile) și proteinele.  
 Proteinele sunt substanțe organice macromoleculare formate din lanțuri 
simple sau complexe de aminoacizi. Rolul lor în organism este unul 
complex, pornind de la contribuția în formarea structurii celulelor, în 
dezvoltarea masei musculare, suport pentru întărirea sistemului osos, în 
imunitate, dar și la arderea grăsimilor, transport nutrienți. Concret, 
proteinele sunt esențiale pentru sănătate.  
Consumul acestor macronutrienți are o importanță specială, dar în țara 
noastră asigurarea lor prin dietă nu reprezintă, în general, o problemă, 
acest fapt datorându-se obiceiurilor și tradițiilor alimentare ale populației. 
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Dată fiind noua condiție, femeia gravidă trebuie să consume o cantitate 
suficientă de alimente bogate în proteine de calitate superioară, care să 
conțină toți aminoacizii esențiali, atât pentru ea cât și pentru făt.                                    
În prima jumătate a sarcinii gravida trebuie să mănânce cam 0.8-1 
g/kilogram corp/zi sau 15% din energia zilnică (unde 1 g de proteină = 
4.1 kilocalorii); în cea de-a doua jumătate, când fătul crește mult, 
necesarul de proteine este de aproximativ 1,1 g/kgcorp/zi.  
Dacă gravida are sub 18 ani, necesarul de proteine urcă la aproximativ 
1,5 g /kgcorp/zi. Se recomandă surse de proteine care au mai puțină 
grăsime: carne slabă, pește slab, brânzeturile, derivatele de soia, 
leguminoasele.   

Exemple:  
 Carnea de mamifer sau pește, preparată  = 25-30 g proteine/100g 
 un ou fiert = 6 g proteine 
 felie de brânză = 15 g de proteine (cu cât sortimentul de brânză 

este mai uscat, mai maturat, cu atât conține mai multe proteine) 
 100 g de tofu = 8 g de proteine 

 
Carbohidrații digerabili sunt surse foarte importante de energie atât 

pentru mamă, cât și pentru făt, necesarul fiind similar cu cel al femeilor 
în afara sarcinii. Ei trebuie să acopere aproximativ 55% din nevoile 
calorice zilnice, unde 1 g carbohidrați = 4,1 kcalorii. Reducerea 
substanțială a aportului de carbohidrați în cadrul unor diete keto nu este 
recomandată în timpul sarcinii, deoarece cetoza acumulată este 
dăunătoare. 
Se recomandă spre consum surse de carbohidrați complecși, din alimente 
care conțin și fibre, astfel încât indicele glicemic să nu fie exagerat. Cele 
mai indicate alimente sunt cerealele integrale sau semirafinate, 
leguminoasele și cartofii. Zaharurile nu trebuie consumate în exces și este 
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indicat ca ele să provină, de asemenea, din alimente cât mai puțin 
modificate, prelucrate, de tipul fructelor proaspete sau uscate.  
Reamintim faptul că toate aceste alimente vin cu un “bagaj” anume, nu 
numai cu carbohidrați, astfel că fructele vor aduce și vitamine, minerale, 
fibre și antioxidanti, nutrienți care sunt deficitari în dulciurile rafinate 
(torturi, prăjturi, produse de patiserie, înghețate, etc).  
O sursă adesea invocată de zaharuri o reprezintă băuturile răcoritoare 
(soft drinks) care sunt complet contraindicate în sarcină. Pentru un 
supliment în sprijinul unei bune hidratări, se pot folosi sucuri naturale, 
limonade preparate în casă, nectaruri, care însă nu trebuie să depășească 
un pahar pe zi.  

 

     Lipidele sunt nutrienți foarte importanți pentru contribuția lor la 
metabolismul energetic, dar au și numeroase roluri funcționale. Ele 
trebuie să acopere 25-30% din necesarul energetic zilnic, însă în grame, 
aceasta se traduce printr-o cifră destul de mică, întrucât 1 g de lipide are 
9.3 kcal, mai mult decât dublul unui gram de carbohidrați sau proteine. 
În sarcină calitatea lipidelor este însă cu mult mai importantă decât 
cantitatea.  
Omul modern are tendința de a consuma multe grăsimi saturate, bogate 
în colesterol (ambele nerecomandate în cantitate mare în sarcină) și 
grăsimi nesaturate, bogate în acizi grași omega 6 (ulei de floarea- 
soarelui, de soia, etc). Aportul de acizi grași omega 3 este însă extrem de 
redus, și asta într-o perioadă fiziologică în care necesarul este mare, mai 
ales în ceea ce privește acizii omega 3 cu lanț lung, EPA (acid 
eicosapentaenoic) și DHA (docosahexaenoic). 

Acești acizi grași sunt implicați în mod special în dezvoltarea 
creierului și retinei fătului, modulează riscul de boală cardiovasculară al 
viitorului adult, precum și riscul de depresie postpatum, pentru mamă. De 
aceea se recomandă o atenție deosebită consumului de alimente ce conțin 
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acizi grași omega 3, mai ales în trimestrele 2 și 3, când maturizarea fătului 
este intensă și rapidă.  

Se recomandă aproximativ 200-300 mg DHA/zi care pot fi obținute 
din carnea de pește (somon, sardine, sprot, macrou) consumată de 2 ori 
pe săptămână sau din suplimente și, în mai mică măsură, din produse 
lactate sau ouă.  

Sursele vegetale de acizi omega 3, (inul și uleiul de in, uleiul de 
cânepă sau de rapiță) au un alt acid omega 3, acidul linolenic, care se 
transformă în organism în acizi cu lanțuri lungi, dar randamentul este 
destul de mic; în acest caz cantitatea consumată ar trebui să fie ceva mai 
mare.  

Studiile efectuate au arătat faptul că acizii grași omega 3 scad riscul 
de macrosomie la făt, de preeclampsie la femeie, scad greutatea excesivă 
a placentei și stimulează dezvoltarea lineară și cea a sistemului nervos. 
În unele alimente procesate (mai ales în produse de patiserie sau chipsuri) 
se pot regăsi grăsimi trans, care au efect negativ asupra sănătății și al 
căror nivel este actualmente controlat prin lege. Oricum, gravida ar trebui 
să evite consumul unor produse de acest tip.  

 
Fibrele  
Fibrele alimentare reprezintă o categorie aparte de carbohidrați 
nedigerabili, nutrienți esențiali în alimentația zilnică. Fibrele se găsesc în 
alimente sub două forme: solubile și insolubile.  
Deși nu pot fi digerate în tractul gastrointestinal, fibrele solubile absorb 
apă, ajutând la reglarea peristaltismului intestinal, scad rata de absorbție 
a zahărului; cele insolubile trec prin tractul gastrointestinal fără a suferi 
vreo modificare, ajutând la menținerea unui pH optim la nivelul 
intestinului și la trecerea bolului prin tract. 
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Studiile efectuate în ultimii ani au dezvoltat cunoașterea influenței unor 
tipuri de fibre pe microbiota intestinală (microbii din intestin) și, de aici, 
la distanță, pe diferite aparate și sisteme ale corpului omenesc. În primul 
rând, fibrele combat constipația și complicațiile ei (hemoroizi, diverticuli 
intestinali).  
De asemenea, un aport adecvat de fibre scade riscul de diabet gestațional 
sau preeclampsie. Nu trebuie neglijat faptul că alimentele bogate în fibre 
vin cu “bagaj” sănătos (minerale, vitamine).  
Necesarul zilnic de fibre este de 30-35 g și poate fi asigurat din alimente 
diverse de origine vegetală, cerealele integrale și leguminoasele uscate 
fiind cele mai importante surse.  
 
 

1.2.4. Micronutrienții 
 

Micronutrienții (vitamine și elemente minerale) – sunt substanțe de care 
organismul uman are nevoie în cantități foarte mici (miligrame, 
micrograme), dar impactul lor asupra funcționării corecte, adecvate a 
organismului este enorm. Micronutrienții nu aduc corpului  energie 
(calorii). 

Necesarul pentru principalele minerale și vitamine recomandat de 
Organizația Mondială a Sănătății este menționat în tabelul 1.  
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Tabelul 1- Necesarul zilnic de vitamine și minerale 
 

 Micronutrient 
 

Necesar 
zilnic 

1. Vitamina A 800 mcg 
2. Thiamina (vit.B1) 1,4 mg 
3. Riboflavina (vit. B2) 1,4 mg 
4. Niacina (vit. B3) 18 mg 
5. Vitamina B6 1,9 mg 
6. Vitamina B12 2,6 mcg 
7. Vitamina C 55 mg 
8. Vitamina D 5 mcg 
9. Vitamina E 15 mg 
10. Acid folic 600 mcg 
11. Fier 27 mg 
12. Zinc 10 mg 
13. Cupru 1,15 mg 
14. Seleniu 30 mcg 
15. Iod 250 mcg 
16. Calciu 1,5 - 2 g 

 
 
Acidul Folic: este esențial în dezvoltarea fătului, mai ales a 

măduvei spinării acestuia, are rol și în sinteza de hematii (în deficiențe 
poate să apară anemia), sinteza ADN și în creșterea placentei. 
Practica medicală arată că suplimentarea cu acid folic trebuie începută 
încă înainte de sarcină și că trebuie continuată în primele 3 luni, atunci 
când gravida va lua 400 mcg/zi. În caz de antecedente de copii născuți cu 
spina bifida, la gravide cu diabet, cu malabsorbție sau care iau anumite 
medicamente, medicul va prescrie o doză mai mare. Menționăm, de 
asemenea, și faptul că există și femei fumătoare, care riscă să aibă un 
nivel mai mic de acid folic.  
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Figura 2 – Principalele surse alimentare de acid folic 
(Sursa: https://oawhealth.com/2013/04/18/12/foods-rich-in-folate) 
 
 
Alimentele de origine vegetală sunt principala sursă de acid folic, 

grupate în: legume frunze, alte tipuri de legume, leguminoase: varză, 
spanac, sparanghel, broccoli, avocado, linte, fasole, mazăre, fructe 
(portocală, papaya, banană etc) 
  Acidul folic există însă și în ficat și alte alimente de origine 
animală, în cantități ceva mai mici. Când se consumă legume, este bine 
ca tratamentul termic să fie rapid sau acestea să fie consumate în stare 
crudă în salate, pentru că acidul folic este termolabil. 

 
Vitamina D reprezintă o problemă serioasă la noi în țară, ca și în țări 
aflate la latitudini mai înalte. Principala sursa de vitamină D este chiar 
pielea noastră, unde aceasta se formează sub acțiunea radiațiilor UV ale 
soarelui. În principiu, o expunere de 20-25 de minute, de 3 ori pe 
săptămână, fără ecran protector al feței, brațelor și picioarelor ar fi 
suficientă pentru o sinteză adecvată, care acoperă aproape 90% din 
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necesar. La aceasta se adaugă aportul alimentar, deși sursele de vitamină 
D sunt rare și reprezentate aproape exclusiv de pește.  

Determinările efectuate în ultimii ani în țara noastră au arătat 
faptul că majoritatea adulților au un nivel circulant insuficient de 
vitamină D, datorat, probabil, expunerii insuficiente la soare, poluării din 
marile orașe, folosirii de crème protectoare, etc.  

Femeile gravide au fost majoritar deficiente în vitamina D, ceea 
ce poate avea consecințe pe metabolismul fosfocalcic al mamei și fătului, 
pe imunitate, etc. Riscul cel mai mare de deficiență apare în lunile de 
iarnă, la gravidele obeze și/sau la cele care au o piele natural pigmentată 
intens. La ora actuală, suplimentarea în sarcină nu este recomandată de 
rutină, dar medicii pot administra 800-1000 UI/zi mai ales iarna, la 
gravidele cu risc ridicat de deficiență.  

 
Calciul este un mineral foarte important, atât pentru țesuturile 

dure, cât și pentru buna funcționare a multor țesuturi și organe. Fătul 
acumulează în cele 9 luni de sarcină 25-30 g de calciu, cea mai mare parte 
fiind depozitată în schelet.  

Recomandarea privitoare la necesarul de calciu în cazul femeilor 
gravide este similară cu cea indicată femeii aflate în alte perioade ale 
vieții, și anume de aproximativ 1 gram pe zi.  Acest lucru se întâmplă 
deoarece organismul femeii se adaptează în perioada sarcinii și absoarbe 
mai bine calciu decât în mod obișnuit. Desigur, prezența vitaminei D este 
strict necesară.  

De remarcat este faptul că scheletul femeii continuă să se 
mineralizeze până către 25-26 de ani, iar sarcina poate să apară și mai 
devreme, când femeia se află încă în proces de creștere. Astfel, la 
gravidele tinere, chiar adolescente, trebuie asigurat destul calciu și pentru 
mamă, și pentru făt.  
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In consecință, se recomandă un aport care poate merge până la 
1,3-1,5 g/zi.  

In categoria persoanelor cu necesar crescut de calciu intră și 
gravidele care au avut recent o altă sarcină.  

Atenție! Dacă aportul de calciu nu este suficient, organismul 
apelează la scheletul mamei, care se demineralizează uneori 
ireversibil, ceea ce poate duce la serioase probleme de sănătate. 
Cele mai bune surse de calciu sunt produsele lactate: lapte, lactate 
acide, brânzeturi de orice tip.  

Biodisponibilitatea calciului este mare în toate aceste produse, dar se 
remarcă în mod deosebit, din acest punct de vedere lactatele acide (iaurt, 
sana, kefir, lapte bătut). Laptele are 120 mg calciu/100 ml, deci o cană de 
lapte aduce aproape 300 mg.  
Lactatele acide au același nivel, iar brânzeturile au cu atât mai mult 
calciu, cu cât sunt mai uscate.  

La persoanele care nu consumă lactate (intoleranță la lactoză, 
veganism, etc), se recomandă băuturi vegetale fortificate cu calciu (lapte 
de soia, ovăz, migdale, etc), ca și alimente vegetale bogate în calciu 
(migdale, susan, semințe de dovleac, leguminoase, legume frunze, 
broccoli, etc) 

 
Iodul este un element necesar în dezvoltarea și funcționarea normală a 
organismului uman. Prin intermediul hormonilor tiroidieni, el ajută la 
arderea excesului de grăsimi, contribuie la procesul de creștere, are efect 
energizant și mărește capacitatea mintală. Acest element are, de 
asemenea, un rol important în sănătatea pielii, a părului, a unghiilor și a 
dinților. Iodul este esențial pentru sinteza hormonilor tiroidieni materni, 
care influențează dezvoltarea sistemului nervos central al fătului.  
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Țara noastră s-a confruntat cu probleme legate de un aport insuficient de 
iod, manifestate prin boala numită “gușă endemică”, prezentă în ariile 
unde solul era sărac în iod. Acest lucru a determinat și un nivel scăzut de 
iod în apa și plantele consumate direct de om sau de animalele de fermă 
din aceste zone.  

În cazul femeilor gravide necesarul de iod este mare și, de-a 
lungul vremii, au existat cazuri de carențe soldate cu nașterea unor copii 
cu deficite cognitive și de comportament, majore. Deoarece primele luni 
de sarcină sunt esențiale pentru sistemul nervos al fătului, iodul trebuie 
să fie prezent într-o cantitate suficientă încă de la începutul sarcinii.  

Doza zilnică este de 150-250 mcg, și poate proveni atât din 
alimente, cât și din apă sau suplimente. Alimentele, sursa pentru iod, sunt 
reprezentate de produsele marine (pește, fructe de mare), cât și de 
produsele lactate, cu condiția să provină de la animale care au primit 
suficient iod în alimentație.  În țara noastră se iodează sarea de consum 
și sarea din produsele de panificație. Un aport normal de sare ar trebui să 
acopere, fără probleme, nevoile zilnice de iod.  

 

 
 

Figura 3 – Alimente bogate în iod 
  (Sursa: https://sinteza.org/2021/04/24/alimentele-bogate-in-iod) 
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Nu uitați că se recomandă o cantitate maximă de 5 g de sare pe zi, adică 
o linguriță.  O sursă bogată în iod sunt și algele marine, dar nivelul de iod 
este atât de mare, încât se poate ajunge cu ușurință la exces. De aceea 
astfel de produse nu sunt recomandate în sarcină.  

 
Fierul: este un element esențial care ajută la menținerea multor funcții 
vitale din organism, inclusiv atunci când este vorba despre procese 
energetice,  procese gastrointestinale, sistemul imunitar și reglarea 
temperaturii corpului. Fierul transportă oxigenul către mușchi și creier și 
este crucial atât pentru performanțele mintale, cât și pentru performanțele 
fizice. 

 

În sarcină fierul este foarte important pentru hematiile mamei și 
fătului, care transportă oxigenul spre celule și asigură buna dezvoltare a 
tuturor țesuturilor.  Din acest motiv, la gravide necesarul de fier crește, 
mai ales că există anumiți factori care limitează absorbția lui. 
In caz de anemie prin lipsa de fier, creșterea și dezvoltarea fătului sunt 
deficitare.  

 

 
 

        Figura 4 – Alimente cu conținut ridicat de fier 
           (Sursa: https://www.doarnatural.ro/alimente-bogate-in-fier/) 
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In carențele de fier scade imunitatea, crește riscul de infecții, crește 

riscul de mortalitate maternă, de naștere prematură, de făt mic născut la 
termen, ca și de desprindere de placentă și de pierderi exagerate de sânge 
după naștere.  

Mai mult, fierul viitorului copil se bazează pe rezervele de fier pe 
care și le formează în a doua parte a sarcinii, perioadă în care aportul 
normal este esențial.  

În perioada sarcinii, femeia economisește fier prin absența 
menstruației și absoarbe mai mult fier din alimente.  Carnea și unele 
alimente de origine vegetală sunt surse bune de fier, dar în caz de anemie 
trebuie discutat cu medicul posibilitatea folosirii unui supliment.  
 

Atenție! Nu consumați alimente bogate în fier simultan cu ceaiul 
sau cafeaua, cu alimente foarte bogate în fibre sau calciu, pentru 
că ele pot inhiba absorbția acestuia. Un interval de două ore este 
suficient între momentele de consum, pentru a nu se interfera 
absorbția fierului. 
 

Toate celelalte elemente minerale și vitamine sunt foarte importante 
pentru sănătatea femeii gravide, dar nu ridică probleme particulare de 
aport în sarcină. O dietă adecvată și variată satisface în mod obișnuit 
necesarul de micronutrienți al gravidei.  
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            Capitolul 2.  Alimente recomandate în sarcină 
 

Grupele alimentare recomandate în sarcină sunt aceleași cu cele 
recomandate adulților sănătoși.  

Există “piramide” alimentare sau, mai nou, farfurii, care ușurează 
alegerile potrivite, pentru că împart alimentele în grupuri care au 
caracteristici nutriționale similare.  

In figura următoare este prezentat un model de piramidă 
alimentară pentru femei însărcinate, în care este menționat și numărul de 
porții necesar pe zi  din categoria respectivă de alimente. 
(Sursa:https://tummytalkmom.wordpress.com/2016/12/21/pregnancy-diet-and-
nutrition/) 
 
 

 
 

Figura  5 - Piramida alimentară în sarcină 
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Grupa 1. Derivatele cerealiere 
 
Această grupă cuprinde alimentele care trebuie consumate în cantitatea 
cea mai mare și care, desigur, variază după necesitățile persoanei în 
cauză.  

- Cuprinde orice produs care provine din boabele de cereale:  pâine și 
mămăligă,  fulgi, paste făinoase, orez, hrișcă sau quinoa etc;  

- Contribuie esențial la necesarul energetic al gravidei prin 
carbohidrații (amidon) conținuți; 

- In funcție de produs, alimentele cerealiere aduc vitamine din 
complexul B, fibre, elemente minerale (calciu, fier, zinc, etc); 

- Cele mai dense nutrițional sunt produsele integrale sau puțin 
rafinate (pâinea neagră, orezul integral, mălaiul necernut, etc); 

- Foarte des preparatele din cereale sunt fortificate cu minerale și 
vitamine, ceea ce contribuie la satisfacerea necesarului de nutritenți 
al gravidei; 

- Se recomandă consumul a  6 -11 porții pe zi 
O porție înseamnă:  

 O felie de pâine de 30-40 g 
 O jumătate de cană de paste fierte 
 O jumătate de cană de orez sau hrișcă fierte 
 30 g cereale de mic dejun gata de consum 

 
 
Grupa 2. Legume și fructe 
 

Următoarea treaptă din piramida alimentelor necesare în sarcină o 
reprezintă grupa legumelor și fructelor care cuprinde o varietate de 
produse, de la banala roșie, la fructe exotice. 
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- Sunt excelente surse de vitamine (de exemplu, folați), minerale (de 
exemplu fier și calciu), fibre și antioxidanți; 
- Sunt, practic, singura sursă consistentă de vitamina C pentru om 
Întregul necesar de vitamină pentru o zi este asigurat de un ardei gras 
roșu mare, de o portocală, trei cartofi sau 150 g de varză crudă. 
- În general legumele și fructele au calorii puține și  sunt hidratante; 
- Se recomandă consumul a cel puțin 5 portii pe zi (în general 2 de fructe 
și 3 de legume) - în jur de 400 g 
O porție înseamnă: 

 100 g de zarzavat (ceapă, morcovi, păstârnac, fasole verde, 
conopidă, etc) 

 O cană plină de legume frunze (varză, salată, spanac, etc) 
 O roșie de dimensiuni medii 
 150 ml de suc proaspăt stors de legume și fructe, fără alte 

adaosuri și fără să fie diluat 
 Un măr, o pară de dimensiuni medii 
 Două prune 

 

 
 

Deoarece producția de legume și fructe este în general sezonieră, în afara 
sezonului se pot consuma produse congelate, care păstrează în mare parte 
valoarea nutritivă a celor proaspete, inclusiv vitamina C.  
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Pentru păstrarea acestei vitamine este, de asemenea, indicat să se 
consume, acolo unde este posibil, produsele crude, sub formă de salată. 
La legumele care trebuie tratate termic, se recomandă ca durata fierberii 
să se limiteze la 10 minute și să se folosească pentru gătit anumite metode 
care sunt rapide și sănătoase, cum ar fi fiertul la abur.  
Nu uitați că iarna murăturile reprezintă și ele o bună sursă de vitamină C.  
 
 
Grupa 3.  Laptele și produsele lactate 
 
Este o grupă esențială de alimente. Ea cuprinde o varietate de produse, 
de la laptele ca atare, la preparate lactate acide (lapte bătut, sana, kefir), 
brânzeturi de orice fel. Nu intră în această grupă untul sau smântâna, 
deoarece ele au o compoziție diferită, formată aproape integral din 
grăsime.  
- Lactatele sunt surse esențiale de calciu, care e prezent în cantitate mare 
și se absoarbe ușor; 
- Aduc vitamine din grupul B, vitamina A și multe alte elemente minerale 
- Sunt surse de proteine de calitate superioară 
-  Se recomandă aportul a 3-4 porții pe zi 
O porție poate fi reprezentată de: 

 o cană de lapte sau iaurt (250 ml) 
 250 g de brânză proaspătă 
 35- 40 grame de cașcaval  

 

 
Grupa 4. Alimente bogate în proteine 
  
Cele mai bune surse de proteine sunt: carnea și produsele din carne, ouăle 
și leguminoasele.  
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Sunt alimente care contribuie în mod special la aportul de proteine al 
gravidei. 

- Aceste alimente conțin și diferite elemente minerale, carnea și 
leguminoasele fiind bogate în fier; 

- Contribuie la aportul de vitamine, dar se recomandă moderație în 
consumul de organe (ex. ficat), întrucât acestea pot conține doze 
prea mari de vitamina A; 

- Peștele este o importantă sursă de acizi grași omega 3, dar gravida 
este sfătuită să consume pește de maxim 2 ori pe săptămână, întrucât 
peștii pot vehicula cantități importante de noxe din mediu (de 
exemplu mercur, care este un element extrem de toxic pentru mamă 
și pentru făt); 

- Gravida este sfătuită să consume carne mai slabă și să evite 
consumul de mezeluri care au, de regulă, și un nivel ridicat de 
grăsime, sare, aditivi; 

- Atenție la problemele legate de siguranța alimentară, prezentate în 
următorul capitol! Carnea și derivatele ei trebuie întotdeauna 
consumate numai după un tratament termic adecvat. 

- Se recomandă consumul a 2 porții pe zi. 
O porție poate fi formată din: 
 150-200 g de fasole uscată sau linte fiartă 
 2 ouă de găină 
 80 g de carne de mamifer, pasăre sau pește 

 
Grupa 5. Grăsimi comerciale și dulciuri 
 

Din această grupă fac parte: untul, margarina, toate tipurile de uleiuri 
vegetale, produsele de patiserie, de cofetărie, produsele zaharoase, 
înghețata, etc.  
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După cum cele mai multe dintre femeile însărcinate cunosc, astfel de 
produse sunt sărace nutrițional, au un nivel redus de proteine, vitamine și 
minerale, dar au foarte multe calorii.  Multe dintre aceste produse sunt 
foarte apetisante, și de aceea se recomandă consumul ocazional, în 
cantități foarte mici.  
Este recomandat să se utilizeze spre consum uleiurile vegetale și 
dulciurile mai puțin concentrate. Nu există recomandări cu privire la 
cantitate sau la numărul de porții, deoarece niciun aliment din această 
grupă nu este strict necesar în alimentație. Grăsimi, de exemplu, se găsesc 
și în celelalte grupe de alimente, după cum a fost menționat anterior, iar 
zaharuri există suficiente în fructe. 
 
De reținut: 
 

Consumul de sare: deși gravida nu trebuie să își reducă în mod exagerat 
aportul de sare, reamintim faptul că indicația de aport este de maximum 
5 g pe zi, cantitate ce cuprinde nu numai sarea adăugată în mâncare, ci și 
pe cea deja existentă în produsele gata de consum. Nu adăugați sare la 
masă înainte de a gusta mâncarea, ea poate fi deja suficient de sărată. În 
situații patologice (preeclampsie), doctorul vă poate recomanda 
reducerea aportului de sare.  

 
Hidratarea: este un capitol esențial pentru gravidă, deoarece volumul de 
lichid din diferite compartimente ale corpului este mult mărit în sarcină, 
transformările de ordin fiziologic implică un consum mai ridicat de apă. 
Beți suficient, preferând apa sau diferite băuturi neîndulcite (ceai, 
limonadă preparată în casă etc). 
Cel mai bun indicator că sunteți hidratată corespunzător este culoarea 
urinei, care trebuie să fie galben deschis. Dacă volumul urinei este mic și 
culoarea mai închisă, trebuie să vă rehidratați rapid.  
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EFSA recomandă un aport de 2,3 litri de apă/zi pentru o femeie gravidă 
și 2,7 litri apă/zi pentru femeia care alăptează (EFSA 2017). 
Consumul insuficient de apă crește și riscul de apariție a constipației. 
(Markland et al, 2013) 
Studii efectuate de-a lungul timpului, în diferite țări precum SUA, Noua 
Zeelandă, Indonezia, China sau Italia, au dovedit faptul că, în general, 
femeile gravide consumă sub volumul de apă, recomandat, de 2300 ml/zi 
(Na Zhang et al., 2020). 

Capitolul 3. Probleme curente în sarcină 
  
O femeie sănătoasă nu are probleme deosebite în decursul sarcinii. 
 Medicina modernă a găsit soluții chiar și atunci când întâmplător apar 
complicații. Există însă situații cu care ne confruntăm aproape în 
majoritatea cazurilor. 

 
3.1. Disgravidia de prim trimestru 

 
Această denumire științifică ascunde, de fapt, “tradiționalele” și 

neplăcutele grețuri matinale, care pot sau nu să fie însoțite de vărsături și 
se pot prelungi și dincolo de primele ore ale dimineții. Studiile arată că 
două treimi dintre femei suferă de grețuri matinale, care fie că dispar 
complet către luna a 4-a, fie își scad intensitatea substanțial. In cazuri 
foarte rare pot apărea vărsături frecvente, importante, situație în care 
medicul trebuie consultat. 

Nici astăzi nu se cunoaște cu precizie cauza acestor manifestări, dar 
modificările hormonale specifice sunt, probabil, de vină. Pentru a 
minimaliza grețurile, se recomandă: 

- Să se consume pâine prăjită, biscuiți sau covrigei uscați și sărați. 
Consumul acestor alimente a dat bune rezultate în cazul multor 
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gravide. Pentru multe femei, salatele sau fructele sunt și ele ușor 
tolerate și ameliorează greața; 

- Să nu se consume cantități mari de alimente la o singură masă, ci 
mai degrabă cantități reduse și mese mai frecvente; 

- Să se evite alimentele al căror miros poate fi asociat de gravidă  cu 
senzația de greață; 

- Să se evite alimentele foarte grase, mai ales când există și probleme 
biliare; 

- Să se consume alimentele dorite, la care gravida “poftește”, nu doar 
cele considerate sănătoase, dar care sunt dezagreabile pentru 
aceasta. Deși “poftele” din sarcină sunt mai degrabă o chestiune ce 
ține de folclor, studiile au arătat că într-adevăr, în sarcină gravidele 
doresc să consume mai mult din anumite grupe alimentare, de 
regulă din cele care se bucurau de apreciere și înainte de sarcină 
(lactate, fructe, etc).  

Nu vă speriați dacă în primul trimestru, din cauza acestor tulburări,   luați 
în greutate foarte puțin sau chiar pierdeți în greutate. Situația se 
remediază, de cele mai multe ori, către sfârșitul primului trimestru. 

 
  3.2. Constipația 

 

Este o problemă care apare la aproape jumătate dintre gravide și are cauze 
fiziologice. Este mai intensă în a doua jumătate a sarcinii. Pentru a 
preveni apariția sau pentru rezolvarea acestei probleme, soluțiile sunt 
simple și nu trebuie apelat la purgative, care pot avea un efect dăunător 
asupra sarcinii : 

- Hidratați-vă corespunzător; 
- Nu uitați de recomandarea de a consuma multe alimente bogate în 

fibre: derivate de cereale integrale, leguminoase, fructe, legume. 
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Unele fructe uscate sunt recomandate în mod special și sunt foarte 
sănătoase: prunele uscate, smochinele, curmalele; 

- Faceți mișcare! Aceasta favorizează și peristaltismul (mișcarea, 
contracția) intestinal; 

- Cauza constipației poate fi uneori un supliment alimentar. Cele cu 
fier pot provoca constipație, situație în care este recomandat să 
cereți părerea medicului care v-a recomandat suplimentul. 

 
3.3. ”Arsurile” în capul pieptului 

 

Apar la aproximativ jumătate dintre gravide și se intensifică spre sfârșitul 
sarcinii. Deși popular există anumite explicații mai degrabă hazlii legate 
de această suferință, în realitate explicația apariției lor este una 
fiziologică și nu trebuie să alarmeze gravida. 

Pentru a limita aceste neajunsuri: 

- Evitați mâncărurile sau produsele foarte acre sau foarte 
condimentate care irită mucoasa gastrică; 

- Nu mâncați cantități mari de alimente înainte de culcare, deoarece 
este favorizat refuxul gastro-esofagian; 

- Nu mâncați niciodată mult în timp scurt și evitați să beți apă în 
timpul mesei; 

- Mâncați încet și mestecați bine alimentele; 
- La nevoie, consumați o cantitate mică de lapte sau alte produse 

lactate, acestea, de regulă, ameliorează “arsurile”; 
- Dacă manifestările vă deranjează în timpul repaosului, ridicați-vă 

toracele pe o pernă, astfel încât să nu stați perfect întinsă în pat. 
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3.4. Noxe (tutun, droguri, alcool, substanțe toxice de la locul 
de muncă) 

 

Nu vom insista pe aceste aspecte, deoarece ele nu țin de nutriție. 
Sarcina este o perioadă de dublă responsabilitate, este perioada care oferă 
copilului șansa de a se dezvolta normal. Greșelile făcute de mamă în 
perioada sarcinii pot avea drept rezultat probleme pe termen mediu și 
lung. Chiar dacă avem un nou născut aparent sănătos, abuzul de substanțe 
toxice în sarcină garantează faptul că el va avea probleme.  

Fumatul, printre altele, scade cantitatea de oxigen transferată 
fătului și un rezultat vizibil este nașterea unui copil cu greutate mai mică 
decât cea normală sau poate determina naștere prematură.  

Consumul băuturilor alcoolice de către femeia gravidă conduce 
la probleme foarte grave în dezvoltarea sănătoasă a fătului. Alcoolul 
traversează placenta ușor și are multiple efecte negative, mai ales asupra 
sistemului nervos al fătului. Se poate ajunge până la așa numitul sindrom 
de alcoolism fetal, unde se asociază modificări somatice (copilul arată 
diferit) cu tulburări psihoneurologice.  

Este de o importanță deosebită să nu beți alcool, îndeosebi în 
primele 3 luni de sarcină. 
Dacă lucrați cu toxice profesionale, luați măsuri pentru a evita contactul 
cu ele (sau inhalarea) pe parcursul sarcinii.  
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Capitolul 4.  Siguranța alimentelor în sarcină  
  
Femeile însărcinate se încadrează în categoria populației cu grad 

crescut de risc, acest lucru datorându-se schimbărilor hormonale din 
organismul lor care influențează sistemul imunitar, femeile gravide 
devenind astfel mai susceptibile față de diferite afecțiuni.  

Un aspect vital în perioada sarcinii este acela referitor la siguranța 
alimentară, concept potrivit căruia produsul alimentar nu va dăuna 
consumatorului dacă este preparat și/sau consumat potrivit utilizării 
prevăzute (Siguranța Alimentară, Comisia Europeană, 2014). 

 Bolile provocate de alimente în timpul sarcinii pot cauza 
probleme serioase atât mamei, cât și fătului. Printre acestea se numără: 
avortul, nașterea prematură, afecțiuni neonatale sau chiar decesul mamei, 
iar în cazuri extreme, al fătului. Contaminanții de natură fizică, chimică 
sau biologică pot afecta mama sau fătul în diferite moduri. Afecțiunile 
produse de alimente neconforme pot provoca mamei fie o stare de rău, 
fie se pot manifesta prin simptome ușoare de disconfort, mama nefiind 
conștientă de pericol.  În această situație, ea poate să transfere fătului 
„efectele” ingerării alimentului neconform, care pot fi foarte dăunătoare. 

 
4.1. Contaminanți chimici  

 

În anumite situații, diverși contaminanți chimici pot fi ingerați prin 
alimentație, dăunători atât mamei, cât și fătului, cum ar fi: pesticidele, 
metalele grele, alți compuși toxici.  
 
     Metalele grele  
Deși problemele privind potențialele pericole care pot afecta mama și 
copilul variază în funcție de proveniență, expunerea la plumb, mercur sau 
cadmiu este una dintre cele mai grave și constituie una dintre principalele 
preocupări în ceea ce privește siguranța alimentară a gravidei. Aceste 
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elemente chimice au un efect nedorit asupra sistemului nervos al fătului. 
(dezvoltare cognitivă redusă, probleme comportamentale etc) 

Măsurile de siguranță alimentară care se pot lua în scopul reducerii 
expunerii la acest pericol vizează: 
 Spălarea temeinică a fructelor și legumelor; 
 Evitarea folosirii vaselor ceramice colorate, în mod particular, în 

manipularea alimentelor acide; 
 Evitarea alimentelor din conserve lipite la îmbinări cu plumb; 
 Atenție la consumul de pește! Poate fi  contaminat cu mercur, în 

special peștii de mari dimensiuni, de la capătul lanțurilor trofice 
(rechin, pește spadă, etc.). Se recomandă consumul de pește 
specific regiunii de rezidență. 
 

 Pesticidele 
Pesticidele sunt produse chimice, folosite pentru combaterea 

dăunătorilor plantelor și a produselor agricole stocate, precum și pentru 
combaterea vectorilor biologici ai bolilor omului și animalelor. 
  - Este recomandată spălarea cu multă atenție a legumelor și fructelor 
  - Spălarea mâinilor după manipularea legumelor și fructelor cumpărate 
   
   4.2. Contaminanți biologici 
 

Păstrarea igienei stricte în prepararea alimentelor este esențială în 
orice moment și necesită o atenție deosebită, însă în perioada de 
graviditate ea devine extrem de importantă; este o certitudine faptul că 
există microorganisme transmise prin alimente care pot afecta buna 
dezvoltare a fătului, dar și pentru că femeia gravidă este mai sensibilă 
acum la infecții.  
Dintre acestea, Listeria monocytogenes și Toxoplasma godii sunt cele 
mai periculoase microorganisme care îmbolnăvesc nu numai mama, dar 
și copilul. 
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Toxoplasma cauzează boala numită toxoplasmoză și se poate transmite 
mai ales prin carne contaminată, dar și prin produse vegetale contaminate 
de pe solul cu care ele au venit în contact și de unde au luat chisturile 
parazitului. Chiar dacă par curate și nu mai au pământ pe ele, trebuie luate 
măsuri de igienizare. Ca atare, se recomandă: 

 Spălarea atentă a legumelor și fructelor cu multă apă; 
 Consumul de carne doar foarte bine tratată termic; 
 Evitarea contaminării încrucișate în bucătărie, unde ustensilele 

și suprafețele folosite pentru produse crude nu trebuie să vină în 
contact cu alimente gata preparate; 

 Spălarea mâinilor mai des în timpul preparării mâncărurilor. 
Este obligatoriu să vă spălați corect după ce ați pus mâna pe 
alimente crude, pe produse netratate termic, neigienizate, după 
ce ați folosit toaleta, ați măturat, ați făcut curățenie. 

 
Bacteria numită Listeria monocytogenes cauzează listerioza, boala care 
poate determina avortul la femeile însărcinate, nașterea prematură ori alte 
probleme serioase de sănătate. 

Listeria provine din diverse produse alimentare incorect păstrate la 
temperaturi neadecvate, iar alimentele cele mai des incriminate în 
propagarea infecției sunt: laptele crud, netratat termic sau produsele 
fabricate din acesta, mai ales diferite brânzeturi moi. Există, de 
asemenea, riscuri legate de consumul de produse din carne și pește crude 
sau insuficient tratate termic.  
Este indicat ca astfel de alimente să nu fie consumate pe durata sarcinii. 

O atenție deosebită trebuie acordată și consumului fructelor de 
mare, întrucât acestea pot provoca mari probleme femeii gravide. 
Este recomandat ca în perioada sarcinii să nu fie consumat acest tip de 
aliment în stare crudă (ex. sushi); dacă sunt preferate fructele de mare, 
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acestea să fie supuse unui tratament termic eficient. Prepararea lor prin 
afumare nu este eficientă în îndepărtarea bacteriilor dăunătoare. 

In afara acestor două microorganisme, trebuie subliniat faptul că 
gravida are o imunitate mai permisivă, ca atare trebuie să intensifice 
măsurile de igienă în bucătărie.  
Din acest motiv în perioada sarcinii ar trebui ținut cont de următoarele 
sfaturi: 

- Evitați consumul de alimente de origine animală (carne, pește, lapte, 
ouă) insuficient sau deloc tratate termic, inclusiv produsele crud 
uscate, afumate, mezelurile diverse, sushi, ouăle crude (ca atare sau 
sub formă de maioneze, sosuri sau creme), laptele crud, chiar și în 
cazul în care alimentele au fost preparate în casă, materia primă 
provenind din propria gospodărie;  

- Atunci când sunt preparate prăjituri în casă (chec, fursecuri, 
cozonac, etc) să se evite ca aluatul să fie gustat pentru a-i simți 
consistența sau a-l analiza senzorial. Nu este o idee bună, întrucât 
acel aluat conține ou crud;  

- Toate brânzeturile pe care le consumați trebuie fabricate din lapte 
pasteurizat sau fiert; 

- Evitați germenii de legume, cereale sau leguminoase care se 
mănâncă de obicei cruzi, pentru că nu se poate garanta absența unor 
bacterii patogene care s-au dezvoltat în aceștia și care nu se pot 
îndepărta doar prin spălare; 

- Alimentele se păstrează fie fierbinți (peste 60o), fie la frigider  (sub 
4o), evitând păstrarea “pe marginea aragazului” în bucătărie, pentru 
că la 20 - 40o C se dezvoltă cele mai multe microorganisme patogene 
care dau toxiinfecții alimentare; 

- Alimentele care se strică ușor se păstrează numai la rece; 
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- Alimentele crude, eventual murdare cu pământ, pot contamina 
alimentele tratate termic, “curate”, de aceea trebuie să nu vină în 
contact cu ele nici pe suprafețe, nici în sacoșă, nici în frigider; 

- Spălați foarte bine legumele sau fructele pe care le veți consuma 
crude; 

- Spălați-vă des pe mâini, mai ales după ce ați manipulat carne crudă, 
ouă, vegetale neigienizate; 

- Evitați consumul de sucuri nepasteurizate (sucurile proaspăt stoarse 
la restaurante, baruri, cafenele sau în diverse gospodării nu au cum 
să fie pasteurizate) sau al sucurilor procurate de la comercianții 
ambulanți, întrucât acestea pot conține diverși germeni, printre care 
și Escherichia Coli, Salmonella etc. 

 

Plan alimentar  
Pe durata sarcinii femeile trebuie să adopte o alimentație sănătoasă, 
bogată în nutrienți precum: proteine, vitamine, minerale și fibre, dar 
săracă în calorii. 
Se recomandă, pentru femeia gravidă, să urmeze regula celor 3 mese 
principale și 2 gustări sănătoase luate între mese. 
 

Propuneri pentru micul dejun: 

- Fulgi de cereale integrale neîndulcite care pot fi adăugați nu doar în 
lapte, ci și în ceai sau iaurt; 
- Un ou fiert, 2 felii de telemea de vacă (mai puțin sărată), un cub de unt, 
o roșie sau un ardei, 2 felii de pîine integrală/ neagră/graham; 
- Omletă dintr-un ou, cu ciuperci și ardei gras, brânză rasă sau cașcaval; 
se servește cu salată de roșii și pâine integrală; 
-Terci de ovăz cu fructe uscate 
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Gustarea de la ora 11 
- O banană 
- Un iaurt simplu 
- un pahar de suc de fructe proaspăt stoarse 
- o budincă 
- 2 felii de chec preparat în casă 
 
Propuneri pentru masa de prânz 
- Somon cu legume la cuptor, cu salată verde, ceapă și roșii; 
- Supă cremă de legume, piept de pui la grătar cu orez sârbesc și salată 
de ardei copți; 
- Mâncare de mazăre sau fasole verde cu carne de curcan, salată de roșii, 
castraveți și ardei; 
- Sandwich cu pâine integrală, piept de curcan, salată verde, roșii, spanac 
crud; 
- Ciorbă de văcuță, ghiveci de legume (dovlecei, morcovi, ceapă, ardei). 
 
Pentru gustarea de la ora 17,00 
- Biscuiți făcuți în casă 
- Fructe: mere, pere, prune, piersici, caise etc 
- un sandwich cu avocado, ceapă, ardei 
- un iaurt 
 
Idei pentru cină 
- Paste făinoase cu sos de roșii și brânză; 
- Carne de pui la grătar cu legume pregătite la abur (cartof, broccoli etc); 
- Conopidă gratinată cu salată verde; 
- Platou de brânzeturi cu măsline și legume crude; 
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Capitolul 5.  Rețete de preparate culinare pentru gravide 
      
  Femeile gravide trebuie să consume preparate proaspete, bogate în 
nutrienți, mai puțin sărate și mai sărace în calorii.  
In acest capitol sunt prezentate câteva exemple de preparate culinare care 
sunt ușor de gătit și îndeplinesc aceste cerințe. 
(Sursa: https://www.taste.com.au/recipes/collections/pregnancy) 

 
1. Paste cu ton la cuptor 

Ingrediente: 
- 300 g macaroane 
- 40 g unt 
- 2 linguri de făină 
- 2 căni de lapte degresat 
- ¾ cană brânză rasă 
- 425 g ton din conservă 
 
Preparare: 
Se fierb pastele în apă cu sare, adăugându-le în apa care fierbe. Separat, 
într-o tigaie de dimensiuni medii, se topește untul, apoi se adaugă făina 
mestecând continuu, apoi laptele, treptat. Mestecând în continuu în 
amestecul din tigaie, se adaugă brânza, apoi tonul mărunțit și pastele 
fierte. Totul se introduce la cuptor pentru 12-15 minute. 
 
1. Supă de vițel cu legume  
Este o supă groasă, consistentă, cu multe ingrediente în ea. 
 

Ingrediente: 
- 500 g carne de vițel 
- 2 linguri de ulei de măsline 
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- 2 morcovi tăiați fin 
- 2 țeline tăiate fin 
- 2 căței de usturoi tăiați 
- 1 ceapă 
- 1/3 cană pastă de tomate 
- ½ cană de vin roșu 
- 400 g roșii tăiate cuburi 
- 125 g paste  
- 100 g frunze baby spanac 
- parmezan, folosit la servit 
- condimente, după gust 
 
Preparare: 
Se încălzește uleiul într-o tigaie la foc mediu. Se condimentează carnea 
de vită, apoi se pune în tigaie, timp de 3-4 minute, întorcând bucățile, 
până se rumenesc. Se lasă  deoparte. 
Adăugați morcovul, țelina, usturoiul și ceapa în tigaie pe foc, 
amestecând, timp de 3-4 minute sau până când legumele se înmoaie. 
Puneți carnea de vită în tigaie cu pasta de roșii și gătiți-o, amestecând, 
timp de 1 minut. Adăugați vinul, roșiile și condimentele, apoi aduceți la 
foc mic. Reduceți căldura la minim și acoperiți tigaia parțial. Gătiți 2 ore 
sau până când carnea de vită devine fragedă. Adăugați pastele și gătiți 
încă 10 minute până la forma al dente
Când se servește supa, se poate adăuga în farfurie parmezan. 
 
2. Vițel cu piure de cartofi dulci și roșii uscate 
 

Ingrediente: 
- 800 g cartofi dulci 
- 1/4 cană lapte degresat 
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- 1/4 cană roșii semi-uscate, tăiate. 
- 1-2 linguri ulei de măsline 
- 4 fripturi de vițel (100g fiecare) 
-1 cățel de usturoi tăiat bucățele 
- ¼ cană oțet balsamic 
- fasole verde fiartă la abur (pentru servit direct pe farfurie) 
 
Preparare: 
Se încălzește cuptorul la 180-200 0  C și într-o tavă așezați hârtie de copt. 
Puneți cartofii la fiert timp de 10-12 minute, apoi scurgeți apa. Mutați 
cartofii scurși într-o tigaie adâncă unde adăugați laptele și roșiile tăiate, 
amestecând bine, pentru a se obține un piure. Se condimentează cu sare 
și piper. Între timp se gătesc bucățile de vițel într-o tigaie la foc mediu, 
după ce s-a încălzit uleiul, până devin fragede, apoi se așează pe farfurii. 
Reduceți focul la minim, adăugați usturoiul și oțetul balsamic mestecînd 
continuu până se îngroașă. Se servește acest piure alături de friptura de 
vițel și fasole verde pusă pe farfurie. 
 
3. Fritatta cu mazăre și mentă 
Un preparat fără carne, un fel de omletă italiană sau quiche, cu 3 
sortimente de brânză și legume în compoziție. 
 

Ingrediente: 
- 2 linguri ulei de măsline 
- 2 fire de praz tăiate 
- 100 g mazăre 
- 500 g frunze baby spanac 
- 300 g brânză feta sfărâmată 
- 150 g haloumi, rasă 
- ½ cană parmezan ras 
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- 6 ouă 
- 1/2 cană frunze de mentă 
- 40 g pesmet din pâine 
 
Preparare: 
Se încălzește cuptorul la 180 grade și este pregătită o tavă prin tapetare 
cu hârtie de copt. 
Într-o tigaie se pune uleiul, se încălzește, apoi se adaugă prazul care se 
rumenește 5-6 minute, după care se scoate și se lasă deoparte. 
Se adaugă mazărea într-un vas cu apă clocotită și sare și se fierbe timp de 
3-4 minute; se adaugă frunzele de spanac, se fierb 1 minut, după care se 
scurge apa. 
Într-un castron se amestecă brânzeturile; separat se sparg ouăle, se bat 
bine și se amestecă cu ¾ din cantitatea de brânză. Se condimentează cu 
sare și piper. Se adaugă legumele fierte, menta proaspătă și pesmetul. Se 
toarnă această compoziție în vasul pregătit și se acoperă cu brânza 
rămasă. Se coace la cuptor timp de 45 minute și se ornează cu frunze de 
mentă. 
 
4. Salată cu legume coapte și quinoa 
Este un preparat bogat în vitamine, minerale și fibre, ușor de pregătit. 
 

Ingrediente: 
- 2 bucăți fenicul 
- 1 zuchini mare, tăiat în jumătate, apoi felii 
-1 ceapă roșie tăiată felii 
-250 g roșii cherry 
- 2 căței de usturoi tăiați  
- 2 linguri de ulei de măsline 
- 1 cană quinoa 
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- 150 g baby spanac 
- 1/4 cană oțet din vin roșu 
- 1 lingură chimen măcinat  
 
Preparare: 
Preîncălziți cuptorul la 190-2000 C. Ungeți o tavă mare de copt.  
Așezați fenicul, dovleceii, ceapa, ardeiul gras, roșiile și usturoiul pe tava 
pregătită. Stropiți legumele cu ulei. Amestecați totul pentru a se combina. 
Se ține tava 20-25 minute în cuptor, apoi se scoate. 
Într-o cratiță se adaugă 2 căni de apă la foc mare. Se adaugă quinoa și 
chimenul și se fierb la foc mic timp de 10 minute, până când quinoa se 
umflă și absoarbe toată apa. 
Așezați quinoa într-un castron mare, apoi adăugați legumele coapte și 
amestecați totul. Se condimentează cu sare și piper. 
 
5. Somon  condimentat, cu broccoli și sparanghel 
Peștele este o sursă bună de proteine, acizi grași omega 3 și vitamine, iar 
legumele contribuie la creșterea valorii nutritive.  Este un preparat gustos 
care poate fi pregătit în 30 minute. 
 

Ingrediente: 
- 4 x180 g somon fille 
- 1 lingură de condimente 
- 125 ml ulei arahide 
- 2 căței de usturoi tăiat bucăți mici 
- 1 buc. ghimbir 4 cm, tăiat julienne 
- 1 ceapă roșie tăiată  
- 1 buchet broccoli 
- 1 buchet sparanghel 
- 40 g frunze baby spanac 
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- 1 cană frunze de busuioc 
- 1 lingură ulei susan 
- orez fiert (opțional) la servit 
 
Preparare: 
Se taie somonul pe lungime în bucăți subțiri și se așează pe un platou; se 
condimentează, se ung bucățile cu ulei de arahide.  
Se adaugă 2 linguri de ulei într-o tigaie mare la foc iute, iar bucățile de 
pește se adaugă apoi, pe rând. Se călesc pe ambele părți, se rumenesc mai 
mult sau mai puțin, după plac.  
Într-o tigaie se adaugă 2 linguri de ulei de arahide, se încălzește, apoi se 
adaugă usturoiul, ghimbirul și ceapa și se călesc timp de 2- 3 minute până 
când ceapa se înmoaie. Se adăugă apoi broccoli și sparanghelul și se 
amestecă încă 3 minute sau până când legumele devin fragede. Se ia 
tigaia cu legumele de pe foc și se amestecă în continuare cu spanacul, 
busuiocul și uleiul de susan, apoi se condimentează.
Pentru o aromă mai intensă, se poate păstra peștele marinat la frigider, 
timp de 4-5 ore. 
 
6. Mini pizza din vinete 
(Sursa: http://kidizi.ro/culinar/ce-gatim-astazi/retete-sarcina) 
 

Ingrediente: 
- 3 vinete 
- 4-5 roșii 
- mozarella 
- oregano, busuioc, frunze spanac 
- sare, piper 
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Preparare: 
Se feliază vinetele, astfel încât să se obțină rondele de circa un deget 
grosime. Presară peste ele sare de Himalaya și dă-le aproximativ 15  
minute la cuptor, așezate pe o tavă pe care ai pus, în prealabil, hârtie de 
copt.  
În timp ce vinetele sunt la cuptor, este necesar să prepari sosul. În cazul 
în care perioada anului îți permite, este bine să faci un sos din două roșii 
proaspete, un cățel de usturoi, oregano, busuioc, sare și piper. Toate 
aceste ingrediente le pui la blender și le mixezi bine de tot. 
Scoate tava cu vinetele din cuptor și întinde atent, pe fiecare felie în parte, 
câte o linguriță din sosul aromat de tomate. Adaugă câte o felie de 
mozarella, o frunză de spanac peste care așezi cu grijă o felie de roșie. 
Astfel ornată, mini pizza va trebui să mai stea aproximativ 5 -7 minute la 
cuptor. E bine să verifici constant  cuptorul pentru ca vinetele să nu se 
ardă sau brânza să nu se topească prea tare.  
Trebuie să verificați, și în funcție de cuptor și de ingredientele folosite, 
veți ști când sunt gata de savurat. 
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Tabel 1 - Conținutul în proteine al alimentelor 

   Sursa: LearningLibrary, Today s Dietitian 

Carne, ouă (preparate) 
 

Porție Calorii Proteine 
(g) 

Carne pui (fără piele) 90 141 28 
Vită 90 158 26 
Curcan, prăjit 90 135 25 
Miel 90 172 23 
Porc 90 122 22 
Șuncă 90 139 14 
Ou , mare 1 buc. 71 6 

 

Pește (preparat) Porție (g) Calorii Proteine g) 

Somon 90 155 22 
Ton 90 99 22 
Creveți 90 101 20 
Homar  90 76 16 
Scoici 90 75 14 

 

Legume, leguminoase Porție 
 

Calorii Proteine 
(g) 

Fasole boabe (pătată) ½ cană 197 11 
Fasole neagră ½ cană 114 8 
Fasole roșie boabe  ½ cană 112 8 
Linte ½ cană 101 9 
Soia boabe necoapte ½ cană 95 9 
Năut ½ cană 134 7 
Fasole boabe Fava ½ cană 94 7 
Boabe de grâu ½ cană 151 6 
Fasole boabe (Lima) ½ cană 105 6 
Quinoa ½ cană 111 4 
Mazăre, verde ½ cană 59 4 
Spanac, gătit ½ cană 41 3 
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Nuci și semințe Porție Calorii Proteine (g) 
Nuci soia 30g 120 12 
Semințe dovleac 30g 159 9 
Arahide 30g 166 7 
Unt de arahide 2 linguri 188 7 
Migdale 30g 163 6 
Fistic 30g 161 6 
Semințe de in 30g 140 6 
Semințe de floarea-
soarelui 

30g 140 6 

Semințe de chia 30g 138 5 
Nuci 30g 185 4 
Caju 30g 162 4 

 

 

Produse lactate Porție Calorii Proteine (g) 

Iaurt grecesc 180 g 100 18 
Brânză cottage (1%) 120 81 14 
Iaurt obișnuit (degresat) 1 cană 100 11 
Lapte, degresat 1 cană 86 8 
Iaurt natural (Zuzu stors) 1 pahar (150g) 92 12 
Lapte  din soia 1 cană 132 8 
Mozzarella (parțial 
degresată) 

30 g 72 7 
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Tabelul 2 -  Conținutul în carbohidrați al grupelor de alimente 

Sursa: Medicine University of Michigan - Adult Diabetes Education Program 
 

 

 
 

3. Legume amidonoase Mărime porție Conținut de 
carbohidrați, g 

Porumb, preparat sau la conservă ½ cană 15 
Mazăre ½ cană 12 
Cartof, copt 1 mărime medie 40 
Cartofi fierți ½ cană 15-20 
Cartofi dulci 1buc. mărime 

medie (150 g) 
25 

Dovleac preparat 1 cană 15-30 
 

 

1. Pâine, cereale, paste 
făinoase Mărime porție 

Conținut de 
carbohidrați, 
g 

Pâine din grâu 1 felie 10-20 
Pâine cu mălai 1 bucată 

(pachet) 
30 

Mălai (uscat) 2 linguri 12 
Crutoane ½ cană 12 
Făină 2 linguri 12 
Fulgi de ovăz ½ cană 12-15 
Paste făinoase, preparate 1 cană 45 
Orez preparat (gătit) 1 cană 45 

2. Nuci și leguminoase Mărime porție Conținut de 
carbohidrați, g 

Fasole (diverse sortimente) și 
linte, preparate 

½ cană 18-22 

Humus ½ cană 15-20 
Nuci, amestec ½ cană 15 
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4. Lapte și iaurturi  Mărime 
porție 

Conținut de 
carbohidrați, g 

Lapte de vacă (cu conținut diferit de 
grăsimi)  

1 cană 12 

Lapte de soia 1 cană 3 
Iaurt simplu 1 cană 14 
Iaurt grecesc (simplu) 1 cană 10 

 

5. Fructe Mărime 
porție 

Conținut de 
carbohidrați, g 

Mere 1 mediu  15-30 
Caise, uscate 7 buc. 15 
Banană 15-28 cm 30-45 
Mure, coacăze 1 cană 20 
Cireșe 12 buc. 15 
Curmale, uscate 5-6 buc. 30 
Cocktail de fructe, conservate (în 
suc propriu) 

½ cană 15 

Grapfruit 1/2 fruct mare 15 
Struguri 15 boabe 15 
Kiwi 1 (mărimea 

unui ou găină) 
15 

Mango, tăiat și congelat ½ cană 15 
Pepeni, cantalupe, pepene galben 1 cană 15 
Portocale 1 buc. medie  15 
Piersici, conservate (în suc propriu) ½ cană 15 
Pară 170 g 20 
Ananas proaspăt 1 cană 20 
Prune 1 bucată 10 
Prune uscate 3 bucăți 15 
Stafide 2 linguri 15 
Zmeură 1 cană 15 
Căpșune 1/2 cană 12 
Pepene verde O cană de 

cubulețe 
12 
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6. Snack foods Mărime porție Conținut de 
carbohidrați, g 

Cartofi prăjiți  Porție mică 30 
Crackers graham 3 bucăți 15 
Popcorn 3 căni 15 
Chipsuri cartofi 30 g (10-15 

buc.) 
15 

Chipsuri tortilla 30g (10-15 
buc.) 

20 

 

 

7. Sosuri și condimente Mărime porție Conținut de 
carbohidrați, g 

Gemuri fructe/ jeleu 1 lingură 15 
Miere 1 lingură 15 
Muștar dulce 2 linguri 7 
Ketchup  ¼ cană 15 
Maioneză, fără grăsime 2 linguri 5 
Unt de arahide 2 linguri 6 
Zahăr 1 lingură 15 
Salsa ¼ cană 6 
Sos dulce 2-3 linguri 15 
Sirop 1 lingură 15 
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       Tabel 3 – Conținutul în grăsimi al alimentelor 
                    

Sursa: http://apjcn.nhri.org.tw/server/info/books-phds/books /foodfacts 
/html/data/data2g.html 

 

Cereale, produse 
făinoase, deserturi 

Cantitate, g Conținut grăs. 
100 g produs 

Grâu 11 8 
Tărâțe grâu 8 6 
Pâine neagră 1 felie (25g) 2 
Chifle din făină neagră 35 3 
Pâine albă 1 felie (25g) 2 
Pâine integrală 1 felie (25g) 2 
Soia integrală - 24 
Biscuiți cu ciocolată 20 28 
Biscuiți umpluți 20 25 
Ecler 50 24 
Plăcintă cu fructe 150 16 
Tartă cu gem 35 15 
Clătită 75 16 
Patiserie - 41 
Pizza, cu brânză și tomate 150 12 

 

 

 

Ouă și preparate cu brânză Cantitate (g) Conținut grăs. 
/100 g prod 

Ou fiert 55 11 
Omletă simplă 100 16 
Ou poșat 55 12 
Ou prăjit 60 20 
Macaroane cu brânză 180 10 
Souffle de brânză 100 19 
Mâncare de conopidă cu 
brânză 

100 8 

Quiche de brânză (Lorraine) 150 28 
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Lapte și produse lactate Cantitate(g) Conținut grăs. 
/100 g prod 

Brânză camembert 25 23 
Brânzică de casă 25 4 
Cremă de brânză 15 47 
Parmezan 10 30 
Smântână 35% grăsime 30 38 
Iaurt 200 4 
Iaurt natural degresat 200 1 
Iaurt cu fructe, degresat 200 1 
Lapte vacă  proaspăt, integral 230 4 
Lapte capră 230 5 
Lapte praf integral 10 26 
Lapte praf degresat 12 1 

 

 

 

 

 

Nuci Cantitate (g) Conținut grăs. 
g/100 g prod 

Migdale 10buc.=15g 54 
Nuci Brazilia 5 buc.= 20g 62 
Nuci Macadamia 8 buc. = 20g 74 
Caju, prăjit 10 buc. = 20g 47 
Castane 4 buc.= 20g 3 
Fistic, în coajă 25 buc. = 15 g 54 
Alune, crude, in coajă 5 buc. = 25g 34 
Alune prăjite, sărate 30 buc.=25g 49 
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Carne și produse din carne Cantitate (g) Conținut grăs. 
g/100 g prod 

Carne de vită la conservă 90 12 
Mușchi vită, grătar 130 9 
Carne tocată de vită,  
înăbușită 

120 15 

Cârnați de vită  120 g 18 
Carne pui, fiartă 100 7 
Carne pui tocată, fără oase 140 22 
Ficat de pui, fript 130 11 
Carne rață 100 29 
Carne curcan,friptură grătar 120 7 
Carne vițel 110 8 
Mușchi vițel la grătar 100 12 
Șnițel 140 21 
Carne porc, cotlet, la grătar 100 19 
Cârnați de porc prăjiți 120 25 
Plăcintă cu carne de porc 180 27 
Carne de miel, cotlete la 
grătar 

100 20 
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 Tabel 4 - Compoziția uleiurilor vegetale și a altor alimente 
 
     Sursa: https://canolagrowers.com/resource/dietary-fat 
 

Aliment 
Grăsimi 
saturate 

g 

Grăsimi 
polinesaturate, g 

Grăsimi 
mono- 
nesaturate,g Omega -6 Omega- 3 

Ulei de rapiță 7 19 9 62 
Ulei de șofran 8 13 Urme 75 
Ulei de in 9 14 53 18 
Ulei de floarea-
soarelui 

9 29 Urme 57 

Ulei de porumb 13 53 1 27 
Ulei de măsline 14 10 1 71 
Ulei de soia 16 50 7 23 
Ulei de arahide 17 32 - 45 
Ulei din semințe 
de bumbac 

26 52 Urme 17 

Slănină 40 10 1 41 
Ulei de palmier 49 9 Urme 37 
Unt 63 3 Urme 25 
Ulei de cocos 87 2 - 6 

 

  Conținutul de acizi grași  este exprimat în grame la 100 g grăsime. 
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Tabel 5 – Conținutul de fibre al alimentelor 

  Sursa: C.S. MOTT CHILDREN S HOSPITAL Michigan 
https://www.med.umich.edu/mott/pdf/mott-fiber-chart.pdfne 

 

 

 

Fructe Porție Conținut fibre, 
g/porție 

Măr 1 mediu 3,7 
Piure de măr ½ cană 2 
Caise 3 buc. medie 2,5 
Banană  1 buc medie 2,7 
Coacăze 1 cană 4,0 
Pepene galben (Cantaloupe) 1 cană (bucăți) 1,3 
Cireșe 10 buc. 1,3 
Salată fructe ½ cană 1,3 
Grapefruit ½  medie 1,3 
Struguri 1 cană 1,2 
Pepene galben 1 cană (bucăți) 1,0 
Mandarine ½ cană 1,0 
Nectarine 1buc. medie 2,2 
Portocale 1 buc.  medie 3,0 
Pere 1 buc.  medie 1,7 
Ananas 1 cană (bucăți) 4,0 
Prune 1 buc. medie 1,0 
Prune uscate 10 buc. 6,0 
Stafide 2/3 cană 4,0 
Zmeură 1 cană 8,4 
Căpșune 1 cană 3,4 
Tangerină (un soi de 
mandarină) 

1 buc. medie 2,0 

Pepene  1 cană (bucăți) 0,8 
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Lumea Porție Conținut fibre, 
g/porție 

Anghinare, fiartă 1 buc mărime 
medie 

6,2 

Sparanghel, fiert ½ cană (6 batoane) 1,4 
Fasole gătită 1 cană 14,0 
Broccoli, gătit ½ cană 2,3 
Morcovi 1 buc. , mediu 2,0 
Conopidă preparată ½ cană 1,7 
Țelină 1 tulpină 0,7 
Salată de varză 1/2 cană 1,0 
Porumb boabe ½ cană 2,0 
Castravete ½ cană( felii) 0,5 
Vinete, fierte ½ cană 1,0 
Fasole verde, fiartă ½ cană 2,0 
Fasole    albă, fiartă 1 cană 13,2 
Salată verde ½ cană 0,5 
Ciuperci ½ cană (bucăți) 0,4 
Ceapă, fiartă ½ cană 1,0 
Mazăre verde ½ cană 4,0 
Cartof copt coajă 1 mediu 5,0 
Cartofi, fierți 1  mediu 2,0 
Dovleac, conservat ½ cană 5,0 
Spanac, fiert ½ cană 2,2 
Spanac , proaspăt ½ cană 0,8 
Soi de dovlecei ½ cană 3,0 
Cartof dulce, copt 1  mediu 3,0 
Roșii, proaspete 1,  medie 1,0 
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Pâine/ Paste Porție Conținut fibre, 
g/porție 

Pâine franțuzească 1 felie 0,5 
Pâine multicereale 1 felie 1,5 
Pâine integrală 1 felie 2,0 
Pâine albă 1 felie 1,0 
Pâine - Clătită 1  medie-mare 1,0 
Macaroane 1 cană 1,8 
Macaroane din făină integrală 1 cană 4,0 
Spaghetti făină integrală 1 cană 6,3 
Orez brun, bob lung 1 cană 3,5 
Orez alb 1 cană 1,0 

 

 

 

 

 

Cereale Porție Conținut fibre, 
g/porție 

Mix de cereale cu nuci și banane 1 cană 4,0 
Pop corn (floricele) 1 cană 0 
Tărâțe de ovăz crocante, Kellogg s ¾ cană 5,6 
Cereale Cheerious 1 cană 3,0 
Cereale Cheerious cu nuci și miere 1 cană 2,0 
Fulgi de ovăz 100 g 10,2 
Multi cereale Cheerious 1 cană 3,0 
Biscuiți din grâu mărunțit 3 bucăți 

biscuiți 
7,3 

Mix de tărâțe cu stafide, General 
Mills 

¾ cană 3,0 

Mix de tărâțe cu stafide, Kellog s 1 cană 8,2 
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   Tabel 6 – Conținutul de calciu al unor grupe de alimente 

   Sursa: https://www.ucsfhealth.org/education/calcium-content-of-foods 
              https://www.csid.ro/dieta-sport/dieta-si-nutritie/ 
 

Produse lactate și soia Cantitate Calciu (mg) 
Lapte (integral, degresat, conținut 
redus de grăsime) 

1 cană 300 

Lapte bătut 1 cană 300 
Cottage cheese (Brânzică de casă) 0,5 cană 65 
Înghețată 0,5 cană 100 
Smântână 1 cană 250 
Lapte de soia, fortificat cu calciu 1 cană 200 la 400 
Iaurt 1 cană 450 
Iaurt de băut 360 g 300 
Iaurt natural (Zuzu stors) 150 g 206 
Iaurt Activia natural (Danone) 125 g 151 
Lapte praf degresat 5 linguri 300 
Brânză Brie (mucegai alb) 30 g 50 
Brânză cheddar 30 g 200 
Mozzarella 30 g 200 
Parmezan 1 lingură 70 
Brânză telemea oaie 100g 400 
Telemea de vacă 100g 400 
Brânză de burduf (28% grăsime) 100g 700 
Brânză Feta 100g 495 
Cașcaval (19-26%) 100g 700 
Caș de vacă 100g 400 
Urdă 100 200 
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Leguminoase Cantitate Calciu (mg) 
Fasole, gătită 1 cană 80 
Leguminoase, în general, gătite ½ cană 15 la 50 
Boabe de soia 1 cană 100 
Tofu, solid, cu calciu 120 g 250 la 750 
Tofu, clasic moale 120 g 120-la 390 
Fasole boabe, albă ½ cană 70 

 

Nuci și semințe Cantitate Calciu (mg) 
Migdale, prăjite 30 g 80 
Semințe de susan, prăjite 30 g 280 
Semințe de floarea-soarelui, uscate 30 g 50 

 

Cereale Cantitate Calciu (mg) 
Cereale fortificate cu calciu 0,5-1 cană 250 la 1000 
Amaranth, gătit ½ cană 135 
Pâine, fortifiată cu calciu 1 felie 150 la 200 
Orez brun, cu bob lung 1 cană 50 
Fulgi de ovăz, instant  1 pachet 100-150 
Pește Cantitate Calciu (mg) 
Sardine 120 440 
Somon (sălbatic) 1 conservă 500 

 

Legume Cantitate Calciu (mg) 
Broccoli, gătit 1 cană 180 
Păpădie verde, proaspătă 1 cană 80 
Kale, proaspătă 1 cană 55 
Varză 1 cană 50 
Porumb  1 cană 10 
Fructe Cantitate Calciu (mg) 
Smochine, uscate 1 cană 300 
Migdale 100 g 260 
Kiwi, proaspăt 1 cană 50 
Rubarbă 1 cană 348 
Suc de portocale, fortifiat cu calciu 240 ml 300 
Suc de portocale , din concentrat 1 cană 20 
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   Tabel 7 – Conținut de magneziu din alimente 

Aliment Mărime 
porție 

mg Mg 
/porție 

(%) din 
val. zilnică 

Semințe dovleac, prăjite 30 g 156 37 
Semințe de chia 30 g 111 26 
Migdale, prăjite uscat 30 80 19 
Spanac, fiert ½ cană 78 19 
Caju, prăjit uscat 30g 74 18 
Arahide, prăjite în ulei ¼ cană 63 15 
Cereale, grâu mărunțit 2 biscuiți 

mari 
61 15 

Lapte de soia 1 cană 61 15 
Fasole neagră, gătită ½ cană 60 14 
Unt de arahide 2 linguri 49 12 
Cartof, copți în coajă 100g 43 10 
Orez brun, gătit 1/2 42 10 
Iaurt simplu, degresat 220 42 10 
Cereale de mic dejun, 
fortifiate cu 10% din  VZ 

30g 42 10 

Fasole boabe, conservată ½ cană 35 8 
Banană medie 32 8 
Somon, sălbatic, din 
ferme, gătit 

100 g 26 6 

Lapte 1 cană 24-27 6 
Peștele plat, Halibut 100g 24 6 
Stafide ½ cană 23 5 
Pîine integrală 1 felie 23 5 
Avocado, cuburi ½ cană 22 5 
Piept de pui, prăjit 100 g 22 5 
Carne vită slabă, friptă 100g 20 5 
Broccoli gătit ½ cană 12 3 
Orez alb, gătit ½ cană 10 2 
Măr mediu 9 2 
Morcov, proaspăt mediu 7 2 

    
       ( Sursa: Magnesium - Health Professional Fact Sheet (nih.gov)) 
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Tabel 8 – Conținut în vitamina C din legume-fructe 

Aliment Mărime 
porție 

mg 
vitamina C 

/porție 

% din val. 
zilnică 

Ardei roșu, dulce, proaspăt ½ cană 95 106 
Suc de portocale ¾ cană 93 103 
Portocală Medie 70 78 
Suc de grapefruit ¾ cană 70 78 
Kiwi 1 buc. 

mediu 
64 71 

Ardei verde, dulce, 
proaspăt 

½ cană 60 67 

Broccoli, gătit ½ cană 51 57 
Căpșuni proaspete ½ cană 49 54 
Varză de Bruxelles, gătită ½ cană 48 53 
Grapefruit Jumătate  

fruct mediu 
39 43 

Broccoli proaspăt ½ cană 39 43 
Suc de tomate ¾ cană 33 37 
Pepene galben, soiul 
Cantaloupe 

½ cană 29 32 

Varză gătită ½ cană 28 31 
Conopidă proaspătă ½ cană 26 29 
Cartof, preparat 1 mediu 17 19 
Roșie proaspătă medie 17 19 
Spanac gătit ½ cană 9 10 
Mazăre verde, congelată, 
gătită 

½ cană 8 9 

 
    (Sursa: https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/) 
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        Tabel 9 – Conținut de acid folic din alimente 
 

Aliment Mărime 
porție 

Mcg 
ac.folic 
/porție 

(%) din 
val. zilnică 

Ficat de vită, înăbușit 90 g 215 54 
Spanac fiert ½ cană 131 33 
Cereale mic dejun fort. 100g 100 25 
Orez alb, gătit ½ cană 90 22 
Sparanghel, fiert 4 buc. 89 22 
Varză de Bruxelles, 
congelată, fiartă 

½ cană 78 20 

Salată mărunțită 1 cană 64 16 
Avocado proaspăt ½ cană 59 15 
Spanac proaspăt 1 cană 58 15 
Broccoli, congelat, 
gătit 

½ cană 52 13 

Pâine albă 1 felie 50 13 
Mazăre,congelată, 
fiartă 

½ cană 47 12 

Fasole boabe, conservă ½ cană 46 12 
Germeni grâu 2 linguri 40 10 
Suc de roșii ¾ cană 36 9 
Crab 90 g 36 9 
Suc de portocale ¾ cană 35 9 
Portocală proaspătă 1 buc mică 29 7 
Arahide uscate, prăjite 30g 27 7 
Banană 1 buc med. 24 6 
Ou întreg, fiert tare 1 buc 22 6 
Lapte,1% grăsime 1 cană 12 3 
Carne tocată vită,slabă 90 g 7 2 
Piept pui, prăjit 90 g 3 1 

       (Sursa: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Folate-HealthProfessional/) 




