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 Introducere  
 

Pe parcursul ultimului secol, durata de viață a unui individ a 
crescut foarte mult. Speranța de viață a oamenilor care trăiesc în 
Europa, dar mai cu seamă în țările Uniunii Europene este mai ridicată 
decât a celor din cele mai multe țări ale lumii. 

Și în România speranța de viață a crescut în ultimii ani, astfel că 
numărul persoanelor de vârsta a treia s-a mărit. În acest sens este de 
menționat faptul că în anul 2018 populația cu vârsta de 65 de ani și 
peste a reprezentat 16,3% din totalul populației țării, ceea ce înseamnă 
că acest grup de populație a fost cu 350.000 persoane mai numeros 
față de anul 2017 (sursa: INS). 

Progresele înregistrate în diferite domenii au contribuit sinergic la 
acest proces. Medicina a făcut pași mari înainte, Igiena a ajutat în 
evitarea apariției bolilor infecto-contagioase și în stabilirea unui set de 
măsuri preventive și sanogenetice, iar adresabilitatea către serviciile 
medicale s-a ameliorat și ea. Se așteaptă ca în deceniile următoare să 
se facă noi pași înainte care să ajute omul să trăiască mai mult. 

 Insă nu sunt suficienți doar anii care se adună, ci și calitatea vieții 
în decursul lor. Dictonul “Să dăm viață anilor și ani vieții” este un 
motto care trebuie să ne ghideze pe măsură ce avansăm către vârsta a 
treia. Un senior cu probleme cât mai mici de sănătate, mobil, cu mintea 
limpede, care se descurcă fără probleme cu treburile zilnice și se 
bucură de viață este un deziderat către care tindem cu toții.  

În prezent nu mai judecăm calitatea vieții doar din perspectiva 
sănătate/boală, astăzi avem la dispoziție un nou concept, cel de 
“wellness”, care înseamnă starea de bine, adică energia și puterea de a 
efectua activitățile dorite, ori de câte ori este necesar acest lucru. 

Dar când este un om considerat bătrân, din care moment al vieții 
acesta aparține vârstei a 3-a?! Nu există un reper fix în acest sens. 
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Depinde și pe cine întrebăm, întrucât tinerii vor da limite de vârstă cu 
mult mai scăzute, în comparație cu adulții. Vârsta de 60 sau 65 de ani 
este adesea folosită ca prag adecvat în literatura de specialitate. 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) consideră o populație 
îmbătrânită dacă vârsta medie depășește 60 de ani, iar în Uniunea 
Europeană vârsta pentru populația bătrână este egală cu sau mai mare 
de 65 de ani. In Statele Unite, vârsta medie pentru ca cineva să fie 
considerat bătrân este de 68 de ani.  
O persoană cu vârsta de cel puțin 85 de ani este considerată foarte 
bătrână. 
   Studiile efectuate au arătat faptul că pregătirea pentru o viață 
îndelungată și sănătoasă începe din tinerețe, printr-o dietă adecvată, un 
regim optim de mișcare, prin evitarea unor obiceiuri dăunătoare 
(fumat, consum de droguri, consum excesiv de alcool). Desigur, 
aspectele amintite nu sunt singurele care intervin. Factorii legați de 
poluarea mediului, factorii genetici, accidentele sunt mai puțin sau 
deloc sub controlul nostru, cel puțin pentru moment.  
 

 
 

Dar știința ne învață că cel mai la îndemână element pentru o persoană 
este dieta, iar aceasta se află, de cele mai multe ori, sub controlul 
nostru.  
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Și dacă dieta poate fi un element care ne face rău sau ne face 
bine, este de reținut că ea depinde și de vârsta persoanei respective. 
Sigur, grupele de nutrienți sunt aceleași, dar cantitățile necesare sunt 
influențate puternic de vârstă. In plus, funcționalitatea organismului, 
mai precis a aparatelor și sistemelor sale, se modifică de la o vârstă la 
alta, deci punctele asupra cărora trebuie să ne concentrăm, să le 
acordăm o atenție sporită, sunt diferite.  

Este absolut obligatoriu să nu uităm faptul că mâncarea trebuie 
să ne facă plăcere prin ea însăși, dar și prin faptul că ne ajută să ne 
strângem laolaltă familie, rude și prieteni, în jurul mesei. Ea este 
deopotrivă un prilej de bucurie și de socializare. Nu trebuie să ne 
simțim constrânși să facem mai mult decât ne stă în puteri, dar trebuie 
să fim conștienți de faptul că avem în bună parte puterea de a ne 
influența sănătatea prin ceea ce mâncăm, prin dietă. O alimentație 
satisfăcătoare constituie un factor de protecție pentru sănătatea 
oricărui individ. 

Acest ghid are următoarele obiective: 

 Să prezinte succint principalele modificări fiziologice care apar 
în organismul persoanelor în vârstă și care au legătură cu starea 
de nutriție; 

 Să prezinte succint modificări patologice frecvente care se 
întâlnesc în practică, cu consecințe asupra necesităților 
nutriționale și unde dieta poate ajuta în managementul lor; 

 Să prezinte necesitățile nutriționale ale seniorilor; 
 Să prezinte principalele probleme de securitate și siguranță 

alimentară cu care se confruntă vârstnicul în practică; 
 Să ofere soluții nutriționale ușor de urmat. 

Deși nu vom acoperi aspecte legate de regimul de activitate fizică, nu 
putem să nu subliniem faptul că mișcarea este o componentă esențială 
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a traiului sănătos și că fără ea nu vor putea fi realizate dezideratele de 
bunăstare fizică și psihică ale oricărui senior.  

Există tipuri de activitate fizică adecvate oricărei vârste, 
indiferent de starea de sănătate. Medicul și kinetoterapeutul vă pot 
oferi informații și sfaturi de specialitate în acest sens.  
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Capitolul 1. Modificări fiziologice la persoanele de 
vârsta a treia 

 
Deși se spune că vârsta este doar o cifră din buletin, organismul 

nostru nu trece prin viață fără să se transforme.  
Trebuie menționat faptul că la această grupă de populație apare o 

serie de modificări legate de regresul funcțiilor fiziologice suferite de 
aparatele și sistemele organismului persoanelor în vârstă; acest lucru 
conduce la creșterea incidenței bolilor, ele fiind conectate cu statusul  
nutrițional al grupei. Aceste modificări sunt prezentate în continuare, 
astfel: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modificări fiziologice la bătrâni, conectate  cu statusul 
nutrițional 
 
 

Aparatul cardio-vascular 
 Scăderea elasticității vaselor de sânge 
 Creșterea tensiunii arteriale 

 

Aparatul endocrin 
 Scad nivelurile de estrogeni, testosteron, hormoni de 

creștere 
 Crește nivelul de cortisol 
 Scade toleranța la glucoză 
 Scade secreția de hormoni tiroidieni 
 Scade capacitatea de sinteză cutanată a vitaminei D 

 

Tubul digestiv 
 Secreție scăzută de salivă și mucus 
 Probleme dentare 
 Reducerea secrețiilor digestive (gastrită hipoacidă) 
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 Peristaltică încetinită 
 Scăderea absorbției de vitamină B12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Deși schimbările fiziologice par numeroase, cele mai importante 
dintre ele, și la care trebuie să ne concentrăm atenția, sunt următoarele: 
 

 Schimbarea compoziției corporale: este succesivă mai multor 
transformări fiziologice, având la bază, în principiu, modificările 
constelației hormonale și ale regimului de activitate fizică. Se 
constată că masa musculară scade treptat (fenomen numit 
sarcopenie), cantitatea de apă scade și ea, iar masa de țesut gras 
crește. O comparație a compoziției corporale la senior față de un 
individ mai tânăr este prezentată în tabelul următor: 

Sistemul musculo-scheletal 
 Scăderea masei de țesuturi slabe (apă, mușchi, oase) 
 Creșterea nivelului țesutului adipos 
 Scăderea ratei metabolismului bazal 
 Scăderea puterii de muncă 

 

Sistemul nervos 
 Reglare necorespunzătoare a apetitului 
 Reglare necorespunzătoare a senzației de sete 
 Scăderea vitezei de transmitere a influxului nervos cu 

afectarea simțurilor (văz, auz, miros etc) 
 Modificarea duratelor somn-veghe, cu creșterea 

frecvenței insomniei 
 

Aparatul respirator 
 Scăderea capacității respiratorii 
 Scăderea capacității de muncă 
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Tabel 1 – Compoziția corporală tânăr-senior 

 Tânăr (20-25 ani) Senior (70-75 
ani) 

 
Proteine 19% 12% 
Minerale 6% 5% 
Grăsime 14% 30% 
Apă 61% 53% 

 

 Reducerea ratei metabolice -  începe încă de la 20-30 de ani, la 
fiecare decadă rata metabolismului bazal scăzând cu 1-2%. De 
multe ori însă, după 40-50 de ani scăderea este ceva mai 
accentuată. Deși nu este de mare amploare, reducerea ratei 
metabolice poate avea consecințe nefavorabile dacă se asociază 
cu o reducere substanțială a activității fizice și cu un consum 
neadecvat de calorii. 

 
 Sporul ponderal - apare ca o consecință a multor factori 

fiziologici. Se constată că indicele de masă corporală crește 
treptat, ajungând la valoarea maximă între 50 și 59 de ani. De 
regulă, după această vârstă urmează o stabilizare, urmată de o 
ușoară scădere după vârsta de 70 de ani.  
Acestea sunt, desigur, direcții obținute din date statistice și 
trebuie ținut cont și de faptul că fiecare individ este unic. Deci 
există foarte multe variații individuale, unii bătrâni slăbind, alții, 
îngrășându-se mai mult decât s-a înregistrat la nivel de populație. 
Atragem atenția însă, că o pierdere nedorită și importantă în 
greutate este un semnal de alarmă și ea trebuie discutată cu 
medicul.  
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 Modificările de la nivelul simțurilor – dacă auzul sau văzul 

sunt corectate cu aparate auditive și ochelari, mult mai puțin 
evidentă și mai puțin remediabilă este diminuarea gustului și a 
mirosului. Deși nu par simțuri esențiale, faptul că au o 
performanță redusă duce la scăderea apetitului persoanei și la 
diminuarea percepției calităților alimentelor. Acest lucru poate 
conduce la inapetență și la practici alimentare nesănătoase 
(aplicarea tratării termice prelungite a alimentelor, adăugarea de 
sare în exces, etc). 

 
 Modificări ale secrețiilor digestive și ale peristaltismului 

intestinal – de la salivă la acid gastric și sucuri digestive 
pancreatice și intestinale, totul se diminuează, alături de 
încetinirea mișcărilor intestinului. Consecințele sunt multiple, de 
la scăderea poftei de mâncare, la afectarea digestiei unor alimente 
sau a absorbției unor minerale și vitamine. Mulți seniori se luptă 
cu constipația și cu complicațiile acesteia (hemoroizi, 
diverticuli), dar o nutriție adecvată poate ajuta. 

 
 Scăderea senzației de sete – hidratarea adecvată este cunoscută 

a fi extrem de importantă pentru toate vârstele, cu atât mai mult 
pentru bătrân, care se confruntă în mod fiziologic cu o scădere a 
cantității de apă din organism. Insă pentru a te hidrata conștient, 
trebuie să fii în primul rând receptiv la senzația de sete. În cazul 
seniorilor, setea rămâne de multe ori în urmă, putând favoriza 
deshidratarea, cu atât mai gravă cu cât poate declanșa efecte 
adverse serioase. De remarcat este însă faptul că rehidratarea la 
bătrâni este ceva mai puțin eficientă decât la tineri. Cu atât mai 
mult, este recomandat ca seniorii să bea suficiente lichide (apă, 
ceai, supă etc) și să nu se ajungă la deshidratare. 
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Deshidratarea poate determina:  

- Tahicardie (inima bate mai repede)  
- Creșterea riscului de pneumonie, infecții de tract urinar, ulcere 

de decubit 
- Confuzie, dezorientare  
- Cercuri vicioase la cei cu declin cognitiv: confuzia/delirul 

sunt factori de risc pentru deshidratare, dar și manifestări ale 
deshidratării. 

 

Sunteți deshidratat dacă aveți: 

 Slăbiciune musculară în partea superioară a corpului 
 Dificultăți de vorbire 
 Confuzie 
 Mucoase uscate în gură  sau nas 
 Șanțuri longitudinale pe limbă 
 Limbă uscată 
 Ochii căzuți în fundul capului 
 Urina concentrată (în cantitate mică) și închisă la culoare 

 
 Problemele de dentiție – sunt foarte frecvente la seniori. 

Multe studii au arătat că problemele dentare scurtează viața, 
chiar dacă le putem considera minore. Motivul pentru care 
problemele de dentiție sunt periculoase pentru sănătatea 
vârstnicilor este acela că ele împiedică un aport adecvat de 
nutrienți.  
Edentarea sau protezarea necorespunzătoare nu le permit 
seniorilor să mănânce ce ar dori și ce este sănătos. Legumele și 
fructele, de exemplu, foarte bogate în diferiți nutrienți, necesită 
masticație viguroasă, la fel ca și unele tipuri de carne. Studiile 
arată faptul că seniorii evită astfel de alimente și nu beneficiază 
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de pe urma lor în mod corespunzător. Există însă soluții 
adecvate în pregătirea alimentelor, ca și în tratamentul 
stomatologic. Medicul stomatolog poate înlocui cu succes 
dinții pierduți sau poate îngriji adecvat o dentiție încă 
funcțională. 
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Capitolul 2. Modificări patologice frecvente 
la vârsta a treia 

 
Transformările structurale și funcționale care apar odată cu înaintarea 
în vârstă se pot manifesta prin multe probleme de sănătate, unele 
decurgând chiar din tratamentele administrate în mod curent.  

Imbătrânirea este deci asociată cu un risc crescut de apariție a 
bolilor cronice (cardiovasculare, neurodegenerative, oftalmologice, 
diabet de tip 2, osteoporoză, cancer etc), cu fragilitate fizică și mentală 
și anumite dizabilități, care pot conduce uneori la imposibilitatea  
persoanei respective de a trăi independent.  

Totuși îmbătrânirea fără patologie severă sau deficit 
funcțional, cu o viață socială împlinită și activitate intelectuală este 
posibilă chiar și la o vârstă înaintată; aceasta se întâmplă în măsura în 
care apariția acestor boli și a limitărilor în activitatea fizică este 
atribuită unor factori care țin de alimentație și mișcare fizică, factori 
ce pot fi controlați.  (ANSES Opinion-Request no 2017-SA-0143, 
2019). 
Niciodată bolile enumerate anterior nu au o singură cauză. Ele sunt 
descrise ca fiind plurifactoriale, fiind determinate de numeroși factori. 
Aceștia pot să fie influențați mai mult sau mai puțin de noi înșine, dar 
există și elemente care ne scapă complet de sub control.   

In continuare vor fi  prezentate cele mai frecvente probleme cu care se 
confruntă persoanele la vârsta a treia și care prezintă conexiuni cu 
starea de nutriție.   

 

 2.1. Osteoporoza  
Este o afecțiune prezentă deopotrivă la bărbați și la femei, dar care are 
manifestări mai pregnante în cazul femeilor, îndeosebi în perioada 
postmenopauză.  Osteoporoza constă în scăderea densității oaselor și 
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are multiple consecințe, diminuând substanțial calitatea vieții și 
afectând esențial mobilitatea persoanei bolnave. Nu există o singură 
cauză a apariției bolii sau o singură soluție pentru prevenirea ei.  

Printre cauzele nemodificabile trebuie menționate: vârsta 
persoanei, numărul sarcinilor și perioada dintre ele, prezența 
osteoporozei la rudele apropiate de sex feminin (mama, bunica), talia 
mică, greutatea corporală redusă, cu mase musculare slab dezvoltate 
(sarcopenie), rasa caucaziană, tratamentele cu steroizi sau menopauza 
timpurie.  

Există însă și factori negativi pe care îi putem modifica, aceștia 
fiind: consumul excesiv de alcool, fumatul și aportul neadecvat de 
calciu și vitamina D, absența exercițiilor fizice orientate pe ridicarea 
de greutăți, consumul neadecvat de legume și fructe, aportul exagerat 
de substanțe care cresc eliminarea urinară de calciu (sare, cofeină, 
cantități prea mari de proteine).  
 
2.2. Artrita  
 Fenomenele degenerative articulare încep adesea la vârste mai tinere, 
dar se consolidează pe măsură ce avansăm pe firul vieții. Deși nutriția 
nu are aici un rol esențial, ea poate contribui la încetinirea acestor 
fenomene, îndeosebi prin păstrarea sau recâștigarea unei greutăți 
corporale apropiate de cea normală.  

 

2.3. Bolile cardiovasculare și hipertensiunea arterială  
Aceste afecțiuni sunt atât de frecvente la persoanele în vârstă, încât 
practic, nu există bătrân care să nu aibă probleme cu inima și vasele 
de sânge.   
Cauzele acestor afecțiuni sunt multiple și de multe ori greu de 
influențat. De exemplu, se cunoaște faptul că cel mai des întâlnită 



19 
 

forma de hipertensiune este cea esențială. Poartă denumirea de 
“esențială”, întrucât nu se cunoaște cauza apariției acesteia. Dar asta 
nu înseamnă că dieta nu poate contribui la ameliorarea ei.  

In același timp, ateroscleroza, (îngroșarea vaselor), boala care 
stă la originea unor afecțiuni redutabile, cum ar fi: angina pectorală 
dureroasă, infarctul de miocard sau accidentele vasculare cerebrale 
ischemice, este un proces care apare treptat. Acesta constă în 
depunerea de  grăsimi în pereții vaselor de sânge pe care le îngustează 
și nu mai permit circulația normală a sângelui, deci nici oxigenarea 
adecvată a organelor și țesuturilor.  

Numeroase studii efectuate până în prezent au legat dieta de 
ateroscleroză, chiar dacă aceasta este un proces cu mult mai complex. 
Dieta va trebui asociată cu medicația prescrisă de medic, dar 
importanța ei nu trebuie ignorată.  

2.4. Diabetul zaharat 
 Afecțiunea la care ne referim este cunoscută și sub denumirea de 
diabet de tip 2 sau diabet de maturitate, pentru a se diferenția de 
diabetul de tip 1 care apare în copilărie sau tinerețe și care are alte 
cauze.  

Mulți seniori au tulburări de reglare a glicemiei care sunt 
definite de medici ca fiind diabet zaharat. Unii seniori nu au valori atât 
de mari ale glicemiei încât să poată intra în această categorie, ci suferă 
de un prediabet.  

Din păcate, glicemia crescută poate avea, în timp, efecte 
negative extreme asupra organelor și țesuturilor, complicațiile 
diabetului fiind cele care fac boala redutabilă. Astfel, nefropatia și 
retinopatia diabetice sunt complicații foarte serioase. Practic singurul 
mijloc prin care se poate face profilaxia acestor complicații este 
aducerea constantă a glicemiei în limite normale, lucru care poate fi 
realizat prin efectele combinate ale dietei și medicației.  
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De remarcat este faptul că în apariția diabetului de tip 2 
factorul cel mai des implicat este sporul ponderal (indiferent că s-a 
obținut pe seama consumului excesiv de dulciuri sau al altor alimente), 
iar reducerea acestuia poate aduce beneficii majore. Câteva kilograme 
pierdute au efecte benefice asupra sănătății persoanei cu diabet. În 
prezent nu mai abordăm dieta diabeticului în mod separat, nu mai 
există alimente speciale pentru diabetic, pentru că de multe ori acestea 
sunt extrem de dezechilibrate și fac mai mult rău decât bine.  

Diabeticul are voie să mănânce orice, însă trebuie să calculeze 
permanent aportul de glucide, astfel încât să nu iasă din limitele de 
toleranță.  

2.5. Afecțiunile digestive  
 Aceste afecțiuni nu sunt caracteristice vârstei a treia, dar se întâlnesc, 
totuși, foarte frecvent la seniori. Ele scad substanțial calitatea vieții, 
fiind extrem de supărătoare.  Consecințele lor depășesc însă cu mult 
sfera psihologică, putând avea o influență esențială pe starea de 
nutriție. Se pot crea și aici cercuri vicioase, în care pacientul nu 
mănâncă, pentru că este inapetent sau pentru a nu-și agrava afecțiunea. 
Acest lucru duce la apariția diferitelor carențe care, prin ele însele, 
amplifică afecțiunea inițială.  

  Cele mai frecvente afecțiuni digestive sunt: 
 

 Refluxul gastro-esofagian – se datorează slăbirii joncțiunii 
stomacului cu esofagul. Din cauza lui, conținutul stomacului 
poate reflua în esofag, producând iritație, disconfort și chiar 
dureri; 

 Gastrita hipo- sau anacidă – apare în contextul diminuării 
globale a performanțelor tubului digestiv, constatate odată cu 
trecerea timpului. Din păcate, poate avea consecințe asupra 
absorbției și digestiei nutrienților, absorbția vitaminei B12 fiind 
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adesea cea mai afectată. Gastrita hiperacidă nu este atât de 
frecventă precum forma anterioară de gastrită, însă este destul de 
prezentă; 

 Enterocolita, cu apariția unor intoleranțe alimentare, ca și 
gastrita, este o dovadă a funcționalității deficitare a tubului 
digestiv. Din cauza unor fenomene inflamatorii cronice, 
enzimele digestive pot performa necorespunzător, ajungându-se 
eventual la intoleranțe, cum este cea la lactoza. Altă consecință a 
acestei afecțiuni ar fi alternanța perioadelor de diaree, cu cele de 
constipație; 

 Constipația cronică – este greu de suportat și frecvent are 
consecințe foarte grave. Ea este datorată mai ales peristalticii 
(mișcării) diminuate a intestinului. Factori dietetici sau de 
modificare a microflorei intestinale pot fi, de asemenea, 
implicați. Dincolo de scăderea calității vieții, constipația se 
complică deseori cu apariția de hemoroizi și de diverticuli 
intestinali; 

 Diverticuloza intestinală – constă în apariția de “punguțe” 
laterale în peretele intestinal. Se asociază adesea cu constipația, 
fiind favorizate de un perete intestinal slăbit, pe care se exercită 
o presiune crescută. Diverticulii pot avea diferite dimensiuni și 
se pot complica prin suprainfectare (diverticulită intestinală), pot 
sângera sau, în extremis, se pot rupe și pot conduce la peritonită. 
 

2.6. Polimedicația  

Polimedicația nu este o boală, ci o situație întâlnită deseori în practică. 
Mulți seniori prezintă afecțiuni pentru care sunt prescrise de medic o 
mulțime de medicamente. Uneori însă seniorii adaugă, din proprie 
initiațivă, și suplimente alimentare.  
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In practică, unele dintre aceste medicamente pot interfera în mod 
consistent starea de nutriție. Din acest motiv este recomandat ca 
persoana în cauză să discute cu medicul aceste aspecte și să nu excludă 
un medicament din proprie inițiativă, doar pentru că provoacă 
disconfort. In practică, există numeroase soluții alternative.  
 
În continuare sunt descrise câteva dintre cele mai frecvente situații 
legate de sănătate care pot apărea: 
 

Patologia cardiovasculară 

 Digitală = poate da pierderea poftei de mâncare, greață 
 Doze mari de niacina = pot fi urmate de tulburări gastrice 
 Statine = interferă statusul unor vitamine liposolubile (D, E, 

betacaroten) 

Hipertensiune arterială 

 Diureticele = pot depleționa organismul în sodiu, potasiu, 
calciu, magneziu în mod diferit, în funcție de locul unde își 
exercită acțiunea 

 Hipotensoare cu acțiune centrală = determină somnolență și 
depresie care scad pofta de mâncare 

 Betablocante = pot provoca constipație, întârziere de evacuare 
gastrică 

Diabet zaharat 

 Hipoglicemiantele orale = pot fi urmate de pirozis, greață, 
scăderea poftei de mâncare, diaree, vome. 
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Neoplazii 

 Citostatice = deși formele noi de citostatice au mai puține 
efecte adverse, ele pot încă determina frecvent grețuri și 
vărsături, inapetență. 
 

Bronhopneumopatie cronică obstructivă 

 Derivate de Xantine (teofilina) = pot da greață, lipsa poftei de 
mâncare 

Gastrita hiperacidă 
 

 Inhibitori de pompă de protoni = pot determina interferarea 
absorbției vitaminei B12, a fierului, magneziului, zincului, a  
betacarotenului 

 Alcalinizante = pot da probleme de absorbție a nutrienților care 
au nevoie de un mediu acid (fierul) 

Intervențiile chirurgicale, radioterapia sau chemoterapia pot afecta, 
de asemenea, negativ statusul nutrițional pe diferite căi și în acest sens 
trebuie găsite soluții pentru rezolvarea acestor situații împreună cu 
medicul și cu dieteticianul. 
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Capitolul 3. Necesitățile nutriționale ale seniorilor fără 
nevoi speciale 

 
Seniorii sănătoși nu au nevoi nutriționale excepționale, ieșite 

din comun. Insă fiecare vârstă are propriile ei particularități 
nutriționale și așa cum un adolescent nu mănâncă la fel cu un copil de 
4 ani, tot așa, la 70 de ani trebuie să fim mai atenți la ceea ce punem 
în farfurie, din cauza schimbărilor fiziologice prin care trece corpul 
nostru.  

In plus, știința nutriției a progresat foarte mult în ultimele 
decenii, așa încât vechi concepte referitoare la alimentația la vârsta a 
treia s-au schimbat foarte mult. Nu vă simțiți ca niște bolnavi 
constrânși să mănânce numai pâine prăjită și ceai sau compot și orez 
cu lapte!  
Alimentația voastră trebuie să fie cea a unui adult normal, însă sunt 
anumite lucruri cărora trebuie să le acordați mai multă atenție decât 
atunci cand erați mai tineri!  
In continuare vor fi prezentate câteva elemente importante referitoare 
la necesitățile nutriționale.  
 
 

3.1. Necesarul de energie  
 

Organismul uman se bazează pe nutrienții obținuți prin intermediul 
hranei pentru a supraviețui. Pentru o funcționare normală a 
organismului, macronutrienții din alimente trebuie consumați în 
cantități optime. 

Necesarul de energie se referă la numărul de kilocalorii pe care trebuie 
să le obțină o persoană prin hrana ingerată zilnic. Nu există o 
recomandare care să fie valabilă pentru toată lumea. Pe etichetele 
produselor alimentare informațiile se raportează la faptul că un adult 
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trebuie să mânânce aproximativ 2000 kilocalorii pe zi. Această valoare 
este doar orientativă și poate fi prea mare pentru un senior care are 
activitatea fizică foarte limitată.  
Factorii care determină variația necesarului de energie sunt: 
 

 Sexul : femeile au un necesar de energie mai mic; 
 Greutatea și înălțimea: dacă aveți o constituție mai „robustă” 

necesarul de energie crește; 
 Masele musculare: dacă sunt mai dezvoltate, necesarul de 

calorii crește; 
 Vârsta: cu cât avansăm în vârstă, cu atât necesarul energetic 

scade; 
 Unele situații patologice (ex.febra crește necesarul de energie); 
 Expunerea la cald sau frig – ambele cresc necesarul de energie;  
 Nutrienții care predomină în alimente; 
 Activitatea fizică. 

Cea mai mare parte din energie se consumă pentru “metabolismul 
bazal”, echivalent cu energia pe care organismul uman o consumă în 
somn, necesară pentru menținerea funcțiilor vitale. Oamenii de știință 
spun că ea reprezintă 2/3 din necesarul de energie dintr-o zi. 

Pentru a evalua dacă mâncați cât trebuie, cântarul este foarte util. 
Greutatea dumneavoastră nu trebuie să varieze în timp (pe intervale 
mai mari de o săptămână). Dacă ea crește, înseamnă că mâncați prea 
mult, iar dacă scade, înseamna că mâncați prea puțin.  

Un indicator util este indicele de masă corporală. El se calculează după 
formula:  

IMC= G (în kg)/(H in m)2 

Valorile normale sunt cele cuprinse între 18,5-25. Până la valoarea de 
30 = supraponderal, peste 30 = obez. 
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Valori mai mari de 27 se asociază cu un risc mai mare de boli de inimă 
și diabet. 
 

3.2. Nutrienții 

Nutrienții sunt substanțe folosite de organismul uman pentru a 
supraviețui, a crește, a se dezvolta și a se reproduce. 

Nutrienții se clasifică în două mari categorii:  
 

 Macronutrienți – aduc energie (calorii) organismului, dar au și 
alte roluri foarte importante în funcționarea normală a acestuia. 
Sunt consumați în cantități destul de mari (grame). 

 Din această categorie fac parte: proteinele, glucidele 
(carbohidrații), lipidele (grăsimile); 

 Micronutrienți (vitamine și elemente minerale) – organismul 
uman are nevoie de aceste substanțe în cantități foarte mici 
(miligrame, micrograme), dar impactul lor asupra funcționării 
corecte, adecvate a organismului este enorm. Micronutrienții 
nu aduc corpului  energie (calorii). 
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3.2.1. Macronutrienții 
 
După cum a fost menționat anterior, din categoria macronutrienților 
fac parte: proteinele, carbohidrații și grăsimile (lipide).  

Proteinele – sunt nutrienți foarte importanți pentru funcționarea 
optimă a organismului. 

Necesarul zilnic este de 0.83 g proteine pe kilogram de greutate 
corporală pe zi. El a fost stabilit de Autoritatea Europeană de Siguranță 
a Alimentelor, pe baza studiilor existente avute la dispoziție până la 
acest moment. Această valoare este identică cu necesarul pentru adulți, 
indiferent de vârstă. Seniorii trebuie să aibă o grijă deosebită în 
asigurarea acestui necesar, fiind chiar permisă o cantitate ceva mai 
mare, către 1 g/kilogram corp pe zi în perioadele de post.  
Proteinele sunt nutrienți extrem de importanți la orice vârstă, fiind 
esențiali și la vârsta a treia din următoarele motive: 

 
 asigură refacerea corespunzătoare a țesuturilor uzate;  
 au rol în managementul osteoporozei;  
 asigură condițiile unei mobilități sporite și evitarea căderilor prin 

prevenirea sarcopeniei;  
 sunt importante atât pentru imunitate, cât și pentru detoxifierile 

care au loc în mod continuu în organism;  
 asigură sațietate postprandială (țin de foame) și împiedică 

consumul exagerat de alimente și sporul ponderal consecutiv.  

Sursele de proteine (tabel 1): toate alimentele conțin cantități mai 
mici sau mai mari de proteine, dar trebuie ținut seama de “bagaj”, și 
anume de ceilalți nutrienți ingerați simultan din alimentul respectiv. 
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De aceea cele mai bune surse sunt alimentele cu conținut redus de 
grăsimi saturate și colesterol și/sau cu grăsimi sănătoase.  
In plus, trebuie avute în vedere problemele de masticație aferente 
vârstei, care pot limita accesul seniorilor la anumite alimente (ex. 
carne tare). 
Principalele surse recomandate de proteine sunt: 
 Carne de pasăre sau pește 
 Ouă  
 Lactate degresate (iaurt, brânză) 
 Leguminoase (linte, fasole, năut, derivate din soia) 
 Cereale integrale 
 Fructe oleaginoase (nuci, migdale, alune etc) 

Proteinele pot proveni atât din alimente de origine animală, cât și din 
alimente de origine vegetală. Dacă mâncați numai alimente de origine 
vegetală (de exemplu în post), combinați mâncarea gătită din 
leguminoase cu cereale (pâine cu fasole, orez cu linte, paste cu tofu, 
etc). 
 

Carbohidrații (glucidele) – în această categorie intră foarte multe 
substanțe prezente în alimentele noastre. In principal, există glucide 
digerabile și glucide nedigerabile (fibre), ambele categorii fiind 
necesare pentru economia organismului.  

Glucidele digerabile sunt o sursă importantă de energie, preferată de 
inimă și de creier. Organismul are chiar mici depozite de glucide în 
mușchi și ficat (un ficat lipsit de glucide nu funcționează corect). 
Fibrele (glucidele nedigerabile) asigură un tranzit normal, diluează 
caloriile din alimente și asigură sațietatea (mănânci și te saturi, fără să 
te îngrași).  
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De asemenea, ajută la scăderea colesterolului și hrănesc flora 
intestinală normală, cu efecte generale favorabile pentru întregul 
organism. 
Studiile arată faptul că indiferent de vârstă, glucidele digerabile 
trebuie să acopere 40-60% din necesitățile calorice ale zilei și că cea 
mai mare parte din aceste calorii trebuie să vină din alimente cu puține 
zaharuri și multe fibre (deci cu indice glicemic scăzut). Per total, 
cantitatea de zahăr adăugat în alimente trebuie să fie cât mai scăzută 
cu putință (sub 10%).  
Cele mai bune surse de glucide sunt prezentate în tabelul 2, din 
următoarele  grupe de alimente: 
 Cereale integrale (produse cerealiere) 
 Leguminoase uscate 
 Legume 
 Fructe 
 

Glucidele nedigerabile (fibrele) trebuie mâncate într-o cantitate de 
minimum 25 g/zi (pentru un tranzit intestinal normal), dar puteți crește 
această cantitate și până la 35 g/zi pentru efecte pozitive asupra florei 
intestinale. 

Cele mai bune surse de fibre sunt similare cu cele de glucide digerabile 
(tabel  5), și anume: 

 Tărâțe de cereale 
 Cereale integrale 
 Leguminoase uscate 
 Legume 
 Fructe uscate 

Dacă vă hotărâți să mâncați mai multe fibre, creșteți cantitatea treptat, 
pentru a nu vă irita intestinele și a evita problemele care ar putea să 
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apară.  Nu uitati să beți și apă împreună cu fibrele, pentru că multe 
dintre fibre absorb apa și își măresc volumul.  

Atenție! Anumite fibre (beta glucani) ajută la scăderea colesterolul 
crescut. Beta glucanii se găsesc fie în alimente (ovăz, orz, ciuperci 
shiitake sau maitake, drojdii, alge), fie în suplimente.  

Grăsimile (lipidele): sunt macronutrienți prezenți în mai toate 
alimentele în cantități foarte variate, care aduc organismului multe 
calorii. Este însă complet greșit să asociem consumul grăsimilor cu 
ceva rău, nesănătos. Grăsimile contribuie la buna funcționare a 
organismului, completând rolul celorlalți nutrienți ingerați prin dietă. 
Grăsimile au roluri extrem de importante în organismul uman, astfel 
încât nu putem fi sănătoși fără să mâncăm și grăsimi, întrucât: 

 Sunt o sursă bună de energie, mai ales pentru mușchii în activitate 
ușoară; 

 Protejează corpul mecanic și termic; 
 Compun o bună parte din sistemul nervos; 
 Intră în alcătuirea membranelor celulelor; 
 Contribuie la funcționarea creierului, acesta conținând multe 

grăsimi esențiale; 
 Formează substanțe foarte importante în funcționarea 

organismului, cum ar fi: hormoni, vitamine, sucul biliar, etc. 

În alimente există mai multe tipuri de grăsimi, unele benefice 
organismului uman, grăsimile nesaturate, denumite și „grăsimi bune”, 
altele dăunătoare sănătății organismului, grăsimile saturate. 
Având în vedere faptul că nu toate grăsimile sunt la fel, sunteți sfătuiți 
să mâncați mai ales alimente cu multe grăsimi nesaturate și cu mai 
puține grăsimi saturate.  
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Grăsimile saturate se asociază cu afecțiuni cardiovasculare, de aceea 
cantitatea consumată trebuie să fie cât mai mică (niciodată nu poate fi 
zero pentru că aceste grăsimi există în mod normal în alimente). 
Studiile efectuate arată faptul că grăsimile saturate cresc nivelul LDL 
- colesterolului (colesterolul “rău”). Consumul de grăsimi saturate 
crește și riscul apariției diabetului de tip 2 atunci când dieta persoanei 
este bogată în carbohidrați rafinați. 
Toată populația adultă știe câte ceva despre colesterol, o grăsime care 
se găseste exclusiv în alimentele de origine animală. Se recomandă un 
aport cât mai mic de colesterol din alimente, pentru că propriul nostru 
corp poate sintetiza colesterolul de care are nevoie în metabolism.  

Grăsimile trans, extrem de nocive, care existau în multe produse 
alimentare obținute industrial (produse de patiserie, creme, cartofi 
prăjiți, chipsuri etc) sunt în prezent limitate prin lege. Acestea sunt 
mult mai periculoase decât grăsimile saturate, astfel că ar fi 
recomandat să le eliminăm pe cât este posibil complet din alimentație. 
O clasă aparte de grăsimi sunt grăsimile polinesaturate omega 3 (ALA, 
EPA, DHA), care sunt deficitare în alimentația omului modern. Ele 
ajută funcționarea inimii, menținerea tensiunii arteriale în limite 
normale și normalizează nivelul de trigliceride, sprijină sistemul 
nervos și retina.  

Intrebați medicul de familie dacă vă este necesar un supliment. 

Alimentele bogate în grăsimi saturate, nesaturate (polinesaturate-  
omega 3, mononesaturate) sunt prezentate în tabelul 3. 

Grăsimile au cea mai mare valoare calorică per gram, egală cu 9 
calorii. Din totalul caloriilor zilnice, se recomandă ca 20-35% să 
provină din arderea grăsimilor, cu mențiunea că cei mai mulți seniori 
beneficiază de un aport situat către limita inferioară (maximum 25%).  
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Rețineți faptul că aportul de grăsimi saturate trebuie să fie cât mai 
mic posibil. 

3.2.2. Micronutrienți 
 

Micronutrienții sunt substanțe care, prin cantități mici, contribuie la 
dezvoltarea sănătoasă a organismului uman, prevenirea îmbolnăvirilor 
și starea de bine a persoanelor. 
Principalele grupe de micronutrienți sunt vitaminele și elementele 
minerale. 

Vitaminele 

Vitaminele sunt micronutrienți organici care intră în compoziția 
alimentelor, esențiali pentru desfășurarea în bune condiții a funcțiilor 
organismului uman.  
Vitaminele au rol important în:  
 menținerea barierei de apărare la nivelul mucoaselor și creșterea 

rezistenței la infecții; 
 metabolismul proteinelor, glucidelor, lipidelor și mineralelor;  
 sinteza unor structuri indispensabile (acizi nucleici și 

nucleoproteine din molecula de ADN, enzime, factori de 
coagulare);  

 procesele de oxidare (efect antioxidant) și aterogeneza (efect 
antiaterogen). 

Acești micronutrienți nu sunt sintetizați de organism sau sunt 
sintetizați în cantități insuficiente. Alimentația variată asigură 
necesarul de vitamine fără a se impune suplimentarea acestora. 
(Constantin, M., 2018) 
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Vitamine care necesită atenție sporită 

Absolut toate vitaminele sunt foarte importante pentru organismul 
uman, dar ele sunt asigurate printr-o alimentație corespunzătoare în 
condiții normale. 

Vom prezenta în continuare doar acele vitamine pentru care este 
necesară o atenție sporită în cazul seniorilor.  
 

Atenție, mai mult nu înseamnă mai sănătos! Nu ingerați cantități mari 
de vitamine în speranța unor efecte mai bune. Unele vitamine, mai ales 
consumate ca suplimente, pot da intoxicații.  
 

- Vitamina D: cea mai mare parte din această vitamină se sintetizează 
în piele sub acțiunea radiațiilor solare și are nevoie de activări la 
nivelul ficatului și rinichilor. Dar acest proces este încetinit la seniori, 
care, în plus, nu au ocazia să stea foarte mult la soare. Vitamina D este 
foarte importantă nu numai pentru sănătatea oaselor (inclusiv în 
osteoporoză), dar și pentru imunitate. Determinarea ei în sânge este 
posibilă și chiar recomandată. Pentru că în zona noastră geografică 
este frecventă carența acestei vitamine, se recomandă suplimentarea 
cu aproximativ 1000 micrograme pe zi, cu pauze în lunile de vară.  

Intrebați medicul de familie dacă beneficiați de această vitamină prin 
aportul unui supliment.  

- Vitamina B12: este adusă organismului prin consumul de alimente 
de origine animală, îndeosebi de viscere și carne. Absorbția ei este un 
proces extrem de complex care poate fi necorespunzător, mai ales 
atunci când secreția gastrică scade sau când există inflamații 
intestinale. La vârstnic aportul de carne poate fi limitat (probleme 
financiare, probleme de masticație etc.), iar funcționarea aparatului 
digestiv este adesea deficitară.  
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Intrebați medicul de familie dacă aveți beneficii prin consumul unui 
supliment.  

- Vitamina C (tabel 8): este prezentă exclusiv în legume și fructe 
proaspete, prelucrate sau chiar congelate. Această vitamină are un 
număr mare de funcții în organism și anume: 
- intervine în sinteza colagenului;  
- crește rezistența la infecții, deci rol în imunitate; 
- antioxidant; 
- detoxifiant 
  

Intrucât legumele și fructele crude sunt, în multe cazuri, greu de 
consumat de către vârstnici, din cauza problemelor de masticație, 
aceștia ajung să nu aibă un aport corespunzător din această vitamină. 
In general nu este nevoie să se apeleze la suplimente, ci să se aplice 
metode gastrotehnice adecvate (vezi capitolul  4). 
 

Elemente minerale 

Mineralele sunt componente esențiale ale unei diete sănătoase și 
echilibrate. 
Acestea sunt elemente nutritive (micronutrienți), cu rol structural, 
necesare organismului pentru a funcționa corespunzător și a se 
menține sănătos. 
Mineralele sunt necesare pentru: 
 construcția țesuturilor; 
 declanșarea contracțiilor musculare, a reacțiilor nervoase ; 
 coagularea sângelui; 
 sănătatea sistemului osos, a dinților; 
 menținerea echilibrului acido-bazic care păstrează pH-ul 

organismului neutru. 
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Mineralele care necesită atenție sporită  

Toate mineralele sunt foarte importante pentru sănătate, dar ele sunt 
asigurate de o alimentație corespunzătoare în condiții normale.  
Vom prezenta în continuare doar acele minerale pentru care este 
necesară o atenție sporită la seniorii cu sănătatea în limite normale.  
 
- Sodiu – consumul crescut de sodiu este asociat cu creșterea 
frecvenței și cu agravarea hipertensiunii arteriale. Principala sursă o 
reprezintă sarea de bucătărie, atât cea adăugată în timpul gătitului, cât 
și cea prezentă deja în alimentele cumpărate.  
Rețineți faptul că alimentele conțin sodiu și în mod natural.  
Obișnuiți-vă să reduceți cantitatea de sare din mâncare, chiar dacă nu 
aveți tensiunea mărită. Se recomandă să nu se depășească 5 g de sare 
pe zi (o linguriță). 

- Magneziu (tabel 7) – este un element mineral răspândit atât în 
alimentele de origine animală, cât și în cele de origine vegetală. 

Magneziul este un mineral foarte important pentru organismul 
uman, îndeplinind funcții multiple, astfel: participă la buna 
funcţionare a sistemului osos, asigură sănătatea inimii, participă la 
procesul de digestie și la reglarea tensiunii arteriale. 

Magneziul are, de asemenea, o capacitate de detoxifiere mare, 
care se manifestă prin neutralizarea și eliminarea substanțelor 
dăunătoare din organism (metale grele, reziduuri de pesticide, etc).  
Totuși omul modern are tendința de a nu-și acoperi necesarul de 
magneziu, ceea ce la bătrâni se poate manifesta prin cârcei, probleme 
cardiovasculare, rezistență la insulina, etc. In aceste cazuri se 
recomandă să întrebați medicul de familie dacă vă este util un 
supliment.  
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- Calciu (tabel 6 ) – este un mineral cu un rol esențial în  organismul 
uman, care asigură funcționarea normală a sistemului osteoarticular, 
densitatea osoasă și funcționarea celulelor musculare și nervoase. Deși 
se găsește în cantitate mai mare în sistemul osos și dantură, calciul este 
prezent și în alte organe sau sisteme și contribuie la buna funcționare 
a acestora. 
În cazul în care se consumă o dietă normală, în care sunt prezente 
produse lactate, aportul de calciu este probabil normal. Întrucât 
necesarul zilnic al acestui mineral este destul de mare (1000-1200 mg), 
îndeosebi pentru a nu pune organismul în situația de a mobiliza calciul 
din oase, se recomandă, în anumite cazuri suplimentarea, alături de 
vitamina D. 

 
 
 
Mulți seniori își reduc aportul de produse lactate, mai ales din cauza 
unor probleme legate de digestia gastrică sau de intoleranța la lactoză 
care poate să apară. De asemenea, eliminarea urinară de calciu poate 
fi prea mare, stimulată de aportul altor substanțe: 

 1 gram sare (2300 mg sodiu) = se elimină 26 mg calciu în urină 
 1 gram proteine =  se elimină 1 mg calciu în urină 
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 Cofeina (cât într- o ceașcă de cafea) = se elimină 40 mg calciu 
în urină 

Intrebați medicul dacă este necesar un supliment.  

Rețineți că în situația în care aveți un aport caloric redus, care scade 
sub 1500 Kcalorii pe zi, este foarte greu de acoperit necesarul de 
proteine și microelemente.  
In cazul proteinelor, problema poate fi rezolvată prin creșterea 
procentului de calorii consumate din alimentele bogate în proteine 
(carne, ouă, lactate, derivate de soia). Dar în aceste situații este posibil 
să aveți nevoie de un supliment cu mai multe minerale și vitamine, mai 
ales că necesarul este de multe ori mai mare decât cel al adulților tineri.  
Intrebați medicul de familie și dieteticianul dacă aveți nevoie de un 
supliment.  

Nu luați nici un supliment, chiar dacă vă este recomandat în farmacie, 
fără să vă consultați cu medicul de familie care vă cunoaște 
eventualele probleme de sănătate colaterale și care știe ce medicație 
luați pe termen lung. Multe suplimente pot interfera cu 
medicamentele, crescându-le toxicitatea sau scăzându-le efectul. 

 Hidratarea – apa necesară vine atât din băut ca atare, cât și din 
alimente, feluri de mâncare (ciorbă, supe), ceai, cafea, etc. Dacă aveți 
o funcție renală sănătoasă, se recomandă să beți minimum 1,5 l de apă 
sau ceai pe zi.  
Rețineți faptul că necesarul de apă crește vara sau la efort fizic, când 
transpirăm abundent, dar că el se menține în anumite limite și iarna, 
când nu transpirăm. Este recomandat să întrebați medicul de familie 
dacă medicamentele pe care le luați nu vă cresc necesarul de apă.  

 

 



38 
 

Capitolul 4. Necesitățile alimentare ale seniorilor 
fără nevoi speciale 

 
Alimentaţia sănătoasă este importantă la toate vârstele, întrucât oferă 
organismului energie și contribuie la funcționarea optimă a acestuia. 
O persoană în vârstă care se hrăneşte corect, cu alimente bogate 
nutritiv, are şanse să îşi menţină sănătatea şi să rămână într-o formă 
fizică bună timp îndelungat. 
Prezentăm în continuare piramida nutrițională pentru seniori care 
ilustrează elocvent locul și importanța grupelor de alimente în dieta 
acestora. 
  

 

 

 

 

 

 

                 
 
 
      Figura  1 - Piramida alimentară pentru seniori 

      (Sursa: https://ro.pinterest.com/pin/171770173258244233/?autologin=true) 
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4.1. Recomandări 

Prin analiza structurii acestei piramide trebuie să atragem atenția 
asupra faptului că baza ei o constituie hidratarea, cele 8 pahare cu apă 
necesare zilnic pentru o stare de bine a persoanei în vârstă.  

Pornind de la structura acestei piramide, prezentăm în continuare 
câteva sfaturi (recomandări) de urmat, referitoare la dieta zilnică a 
seniorilor: 

 Consumați cantități minime din alimentele aflate în vârful 
piramidei; 

 Evitați pe cât posibil alimentele prelucrate industrial, înalt 
procesate, cu multe grăsimi și zaharuri; 

 Puneți accentul pe alimente cu mai puține calorii și cu multe 
proteine, minerale și vitamine (dense nutrițional); 
 

 Consumați produse lactate degresate (lapte, lactate acide, 
brânzeturi) zilnic: minimum 3 porții pe zi, unde o porție este 
echivalentul unui pahar cu lapte (sau iaurt) sau a 40 g de brânză. 
Dacă aveți intoleranță la lactoză, încercați să consumați numai 
brânză (unde lactoza este în bună parte gata digerată) sau lapte fără 
lactoză. Lactatele acide (iaurt, lapte bătut, sana, kefir) sunt 
excelent tolerate de bătrâni, mai ales de cei care au gastrite 
hipoacide. In perioadele de post, consumați băutura pe bază de soia 
sau tofu;  

 

 Consumați alimente proteice cel puțin de două ori pe zi. Din 
această categorie fac parte: oul, carnea slabă, fasolea, mazărea și 
alte leguminoase, fructele oleaginoase (nuci, migdale, alune etc).  

▪ Scoateți pielea când gătiți carne de pasăre, pentru a îndepărta 
grăsimile și mâncați pește de 2 ori pe săptămână, deoarece vine cu 
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aport de acizi grași omega 3, așa numitele „grăsimi bune”, dar și 
cu alți nutrienți.  

▪ Leguminoasele aduc în plus un nivel ridicat de fibre;  
▪ O porție de produse proteice poate însemna: un ou, 80-100 g de 
carne sau leguminoase fierte (fasole, linte), o jumătate de conservă 
de pește; 

 Mâncați legume intens colorate, aportul zilnic fiind de minimum 
3 porții (proaspete, în conservă sau congelate). Cele mai dezirabile 
sunt legumele de culoare verde închis, roșie, portocalie sau 
galbenă. O porție de legume înseamnă o cană (50 g) de salată 
mărunțită, jumătate de cană (140 g) de dovleac fiert, de cartofi 
dulci fierți, de morcov fiert sau de spanac fiert.   

        ▪ O porție este și o cană de suc de legume 100%. 
 

 Mâncați cel puțin 2 porții de fructe proaspete sau congelate 
zilnic, ținând seama de faptul că o culoare mai închisă înseamnă o 
densitate nutrițională superioară. O porție poate fi constituită din 
fructe, dar și dintr-o cană de suc din 100% fructe.  

▪ De asemenea o porție este o banană sau o piersică de dimensiuni 
medii, jumătate de cană de fructe de pădure, 3-4 caise uscate și o 
lingură de stafide, 170 ml suc natural de portocale; 
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 Mâncați aproximativ 6 porții de derivate cerealiere integrale 
pe zi. In această categorie intră pâinea integrală, orezul brun, 
pastele făinoase integrale, fulgii de ovăz, mămăliga din mălai 
integral.  O porție înseamnă: o felie de 30 g de pâine, 30 de g de 
fulgi de ovăz uscați, 100g de orez fiert, mămăligă sau de paste 
făinoase fierte;  
 

 
 
 

 Beți 8 pahare de 250 ml de apă pe zi. Alternativ, poate fi ceai 
fără zahăr, lapte degresat, supă limpede .  

 

4.1. Sfaturi și metode gastrotehnice  care vă sunt de ajutor 

De multe ori problemele dentare nu vă lasă să consumați alimentele 
așa cum ați dori. Sunt situații în care nu aveți la îndemână alimente 
proaspete tot timpul. De asemenea, odată cu înaintarea în vârstă, pot 
să apară modificări ale preferințelor alimentare.  

Țineți seama de următoarele elemente: 

 Legumele și fructele congelate sunt tot atât de nutritive ca și cele 
proaspete, dar nu le păstrați mai mult de 6 luni;  
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 Cele mai multe legume și fructe pot fi tratate termic pentru o 
masticație mai ușoară. Aveți grijă însă să le fierbeți foarte scurt; 
Oala sub presiune sau fiertul la aburi sunt cele mai bune 
alternative. După fierbere, pot fi tocate sau mărunțite cu ușurință; 

 Pentru legume și fructe tari se poate folosi un blender, chopper; 
 Nu lăsați niciodată legumele și fructele proaspete tăiate sau 

măcinate să stea mult timp, consumați-le pe loc; cu timpul, se 
reduce substanțial nivelul de vitamine care se oxidează; 

 Carnea de pește este de regulă moale, ca și carnea de pasăre, de 
aceea sunt alternative mai bune la carnea de porc sau vită; 

 Leguminoasele sunt excelente surse de proteine, dar și de fibre. In 
plus, sunt ușor masticabile și nu au deloc colesterol. Lăsați-le la 
înmuiat peste noapte înainte de a le pregăti;  

 Fructele oleaginoase - nuci, migdale, caju, fistic - sunt mult mai 
accesibile pentru masticație după ce sunt lăsate 12 ore în apă. In 
plus, înmuierea activează enzimele și face digestia mai ușoară; 

 Dacă mâncarea nu vi se mai pare atât de gustoasă, deși o preparați 
la fel ca înainte, adăugați condimente noi, mai neobișnuite în țara 
noastră. Unele dintre ele au și acțiune antioxidantă, sanogenetică. 
Astfel, puteți adăuga turmeric, despre care se spune că are acțiune 
antiinflamatorie sau rozmarin, care conține antioxidanți;  

 Renunțați la prăjitul în baia de ulei, această metodă de gătit face 
alimentele mai indigeste și mai calorigene. Prăjiți scurt într-o 
tigaie antiaderentă, eventual fără grăsime, adăugând doar puțină 
apă sau pregătiți mâncarea la cuptor; 

 Calciul se absoarbe mai bine din preparatele lactate acide, decât 
din laptele ca atare. Laptele bătut sau iaurtul pot fi preparate foarte 
bine și acasă, dacă cele din comerț vi se par prea scumpe. In plus, 
lactatele acide au vitamine suplimentare produse de flora de 
fermentație; 
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 In post puteți substitui cu succes lactatele cu băutura de soia și tofu. 
Căutați mai ales “laptele” vegetal fortificat cu calciu și vitamina 
D;  

 Înlocuiți la gătit, ori de câte ori este posibil, grăsimile solide 
(untură, unt, margarină) cu uleiuri vegetale. Sunt mai sănătoase 
pentru că au mai puține grăsimi saturate. Nu uitați că cele mai 
multe alimente conțin deja grăsimi, așa încât adaosul nu mai este 
necesar;  

 Nu încălziți grăsimile sau uleiurile la temperatură mare (de 
preferat, la maximum 160-180 grade). Dacă nu aveți un 
termometru, un indicator precis de temperatură prea mare este 
momentul în care grăsimea începe să fumege. 
  

4.2. Probleme de siguranță alimentară  
 

Siguranța alimentară este un concept potrivit căruia produsul 
alimentar ingerat nu va dăuna consumatorului dacă este preparat și/sau 
consumat potrivit utilizării prevăzute. Siguranța alimentară este strâns 
legată de prezența pericolelor în alimente în momentul consumului 
acestora. 
In afară de conținutul în nutrienți, alimentele pot produce îmbolnăviri 
date de substanțe chimice și microorganisme.  

Din acest motiv este necesar să respectați următoarele reguli de bază: 

 Cumpărați alimente numai din surse sigure. Nu achiziționați 
lapte, brânză sau carne de pe marginea drumului, de la vânzători 
ambulanți; 

 Spălați frecvent mâinile și suprafețele atunci când pregătiți 
mâncarea; 



44 
 

 Separați alimentele crude, insalubre de cele gata de consum, 
salubre (de exemplu, carnea crudă de brânză); 

 Tratați termic suficient carnea. Carnea este suficient tratată 
termic dacă în secțiune nu mai este roșie; 

 Refrigerați și congelați alimentele care se strică ușor. Nu lăsați 
alimente perisabile (lactate, carne, mâncare gătită) în bucătărie 
ore în șir; 

 Urmăriți pe etichetele alimentelor sfaturile de preparare și 
păstrare; 

 Consumați alimentele fie fierbinți, după ce acestea au fost 
preparate/încălzite la peste 60o  C, fie reci, după ce au fost scoase 
din frigider (sub 4o C)  

 Dacă un aliment are aspect, gust, miros neobișnuite, nu îl 
consumați. 
 

4.3. Sfaturi utile în rutina de aprovizionare și pregătire 
 

 Drumul până la magazin sau piață poate fi un bun prilej de 
socializare și activitate fizică. Dacă aveți posibilitatea, 
parcurgeți-l cât mai des pe jos; 

 În cazul în care magazinele nu sunt la îndemână, încercați să 
faceți cumpărăturile o dată pe săptămână, de preferință în aceeași 
zi a săptămânii, pentru că rutina face viața mai ușoară. Este de 
evitat sfârșitul de săptămână, atunci când aglomerația este mare; 

 Intocmiți o listă de cumpărături pe care să o aveți întotdeauna la 
îndemână în magazin; 

 Incercați să cumpărați alimente diverse, care să vă permită să 
pregătiți feluri de mâncare diferite. Monotonia poată determina 
instalarea lipsei de poftă de mâncare și implicit apariția unor 
carențe nutriționale; 
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 Păstrați în casă o rezervă de alimente (conserve, produse 
congelate) pe care să vă puteți baza în zilele în care nu doriți sau 
nu puteți ieși pentru aprovizionare. Și pâinea se poate păstra bine 
în congelator!  

 Nu faceți rezerve de alimente perisabile în frigider (iaurt, brânză 
de vaci, legume și fructe proaspete), deoarece acestea expiră 
rapid și veți fi nevoiți să le aruncați.  

 Când sunteți într-o formă bună, gătiți mai mult și puneți porțiile 
în plus în congelator, în vase de plastic. Acestea vor oferi un 
prânz rapid în zilele mai puțin bune. 

 
4.4. Contextul social și economic  
 

Deși nu face obiectul acestui ghid, contextul socio-economic în care 
trăiește poate influența în mod esențial starea de nutriție a persoanei 
vârstnice. Acest lucru se poate explica prin menționarea a două cauze 
majore, și anume: 
 Lipsa de mijloace materiale (sărăcia) – care poate fi relativă (aveți 

bani, dar sunt cheltuieli prioritare, cum ar fi rate la bancă) sau 
absolută (nu aveti bani suficienți pentru satisfacerea necesităților). 
Sărăcia determină adesea alegeri alimentare după posibilități, dar 
inadecvate, de aceea toate recomandările trebuie să țină cont de 
raportul preț/densitate nutrițională al alimentelor.  
Rețineți faptul că există alegeri alimentare cu preț modic și 
accesibile, dar foarte nutritive (urmăriți recomandările din acest 
ghid).  

 Izolarea socială – mulți bătrâni trăiesc singuri din diferite motive 
și au contacte sociale foarte reduse, ceea ce face ca problemele lor 
să scape neobservate și necorectate. Bătrânii singuri reprezintă o 
problemă, atât în comunitățile urbane, dar mai ales în cele rurale. 
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Se impun măsuri la nivelul comunității care să încerce să 
soluționeze măcar parțial dificultățile întâmpinate de bătrânii 
singuri, însă acest lucru nu va fi realizat peste noapte.  
Nu uitați că exista întotdeauna soluții, fie că ele se referă la ajutorul 
oferit de vecini mai tineri, fie că se referă la ajutorul dat de 
comunitatea locală sau de o organizație non-guvernamentală.  
Pentru persoanele vârstnice singure: încercați să apelați mai întâi 
la vecini, suntem siguri că vor găsi o soluție, fie ajutându-vă ei 
înșiși, fie punându-vă în legătură cu o organizație care o poate face. 
Alternativ, medicul de familie vă poate ajuta să găsiți o rezolvare  
a situației.  
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Capitolul 5.  Rețete de preparate culinare pentru 
seniori 

 

La vârsta a treia multe persoane își pierd interesul de a găti, uneori 
chiar și acela de a mânca (persoane singure), iar această situație ar 
duce la apariția carențelor în nutrienți, urmate de boală. 
De aceea în acest ghid vă prezentăm câteva rețete ușor de aplicat în 
practică și care vă aduc, prin consumul preparatelor, toți nutrienții 
necesari organismului.  
(sursa: https://www.aplaceformom.com/caregiver-resources /articles 
/easy-recipes-for-senior-nutrition) 
 

1. Somon (păstrăv) cu legume 
 

Este o rețetă foarte ușoară care se realizează într-un timp scurt. 
Ingrediente:  

- 1 dovlecel sau zuchini tăiat felii 
- 1/2 ceapă tăiată fâșii 
- 1 ardei gras felii 
- 1 cană de roșii cherry sau roșii tăiate 
- 1 lămâie 
- 1 lingură de ulei de măsline 
- 2-3 fileuri de somon (păstrăv) 

 

Tapetați cu ulei o foaie de hârtie de copt, pusă pe o tavă, apoi așezați 
pe ea legumele asezonate cu uleiul, într-un strat. Așezați fileurile de 
pește între legume și acoperiți cu felii de lămâie. Se introduce tava în 
cuptorul preîncălzit, unde se lasă 15 minute. 
 

2. Rădăcinoase coapte în cuptor 
Aceste legume vin cu un aport de vitamine, minerale și fibre pentru 
seniori. 
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Ingrediente: 
- ½ ceapă roșie tăiată fâșii 
- 1 cartof dulce mare curățat 
- 2 morcovi mari 
- 1 sfeclă mare tăiată 
- 2 cartofi noi, tăiați în sferturi 
- ½ ceașcă ulei de măsline 
- 4 lingurițe de amestec condimente uscate (oregano, pătrunjel, 

rozmarin)   
Se tapetează o foaie de copt, așezată pe o tavă. Se taie legumele în 
bucăți mici, se amestecă cu uleiul, condimentele, sare, piper. Apoi se 
așează pe foaia de copt într-un strat uniform, după care tava se 
introduce în cuptorul încălzit, unde va sta 35-40 minute. Din când în 
când legumele se întorc în cuptor pentru a se coace uniform. 

3. Salată de năut cu ton 
 

Este o rețetă foarte sănătoasă pentru seniori și ușor de făcut. Năutul 
conține proteine și minerale (magneziu și potasiu). 
Ingrediente: 

- 400 g năut 
- 150 g ton 
- 1 lingură muștar 
- 3 linguri maioneză 
- 1 cană de roșii cherry înjumătățite 
- ½ cană măsline (verzi sau negre) 
- frunze de spanac sau de salată verde  

 

Se pun ingredientele într-un bol (năutul, tonul, roșiile, maioneza, 
muștarul) și se amestecă. Se adaugă sare și piper. Pe o farfurie se pun 
frunzele verzi și deasupra acestora se așează amestecul. 
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4. Salată de paste cu mazăre 

Mazărea verde este o leguminoasă bogată în proteine și fibre, săracă 
în grăsimi. De aceea această salată în care se află și alte ingrediente 
sănătoase, trebuie să facă parte din preferințele culinare ale seniorilor. 

Ingrediente: 
- 1 dovlecel 
- 1 ceapă mică tăiată fâșii 
- 2 linguri de ulei de măsline 
- 230 g paste făinoase scurte (penne, melci) 
- 1 pungă de 450 g mazăre concelată 
- ½ cană parmezan 
- Suc de lămâie pentru gust 
- Frunze de busuioc proaspăt, dacă se dorește 

 

Puneți un vas cu apă și sare la fiert pe aragaz. Se fierb pastele, conform 
instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi se adaugă mazărea în apa care 
fierbe și se ține circa 5 minute. Separat se „trag” la tigaie legumele cu 
uleiul de măsline și se scot într-un castron, peste care se adaugă pastele 
și mazărea scurse de apă. Se amestecă bine și apoi se adaugă și 
parmezanul, sare, piper și se ornează cu frunzele de busuioc. 
 

5. Vinete prăjite cu sos de iaurt 
Este un preparat ușor de pregătit, gustos și hrănitor. 
Ingrediente: 

- 1 vânătă, tăiată rondele 
- 2 căței de usturoi mărunțiți 
- ¼ cană ulei de măsline 
- Condimente (după gust) 

 

Așezați rondelele de vinete pe o tavă (acoperită cu hârtie de copt), apoi 
introducețí-o în cuptor câteva minute pentru ca rondelele să se poată 
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înmuia și a le reduce gustul amar. Amestecați uleiul cu usturoiul și 
condimentele într-un bol, stoarceți și suc de lămâie dacă este cazul. 
Rondelele de vinete vor fi unse cu amestecul obținut pe ambele părți, 
apoi acestea se frig într-o tigaie timp de 30 min pe ambele părți până 
capătă culoare gălbuie. 
Ingrediente sos: 

- 1 cană iaurt grecesc 
- 1 cățel de usturoi 
- 1 lingură suc lămâie 
- 1 lingură miere 
- Mentă sau busuioc 

Se amestecă bine aceste ingrediente într-un castron. Se mănâncă 
vinetele cu sosul de iaurt, dar se poate prepara și o garnitură de orez 
brun, paste integrale sau castraveți și roșii tăiate. 
 

6. Tocană de legume și linte 

Lintea este sursă de proteine, fibre, vitamine și minerale care sunt 
nutrienți importanți pentru sănătatea sistemului cardiovascular al 
unei persoane. 

Ingrediente: 
- 2 linguri ulei de măsline 
- ¾ cană țelină cubulețe 
- 1 ceapă roșie tăiată 
- 2 căței de usturoi tocat 
- 4 morcovi curățați și tăiați felii 
- 2 căni linte verde 
- 8 cești apă 
- 2 boluri carne de pui 
- 2 cești bulion 
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Încălziți uleiul într-o oală mare de supă la foc mediu și adăugați 
legumele. Se călesc legumele timp de 5 minute amestecând continuu. 
Adăugați apoi lintea și apa, apoi se lasă la foc mediu timp de 20 
minute. Se adaugă bucățile de carne și se fierb 15 minute, iar la sfârșit 
se adaugă bulionul și se continuă fierberea timp de 10 minute. 
(sursa: https://www.sageminder. com/Caregiving/ ElderlyNutrition/ 
Senior Recipes.aspx) 

 
7. Tocăniță de fasole boabe cu carne de curcan 

Carnea de curcan este o carne săracă în grăsimi, dar bogată în 
proteine și vitamine din grupul B.  

Ingrediente: 
- 2 linguri ulei de măsline 
- 1 ceapă mică 
- 2 căței de usturoi mărunțiți 
- 2 dovlecei mici tăiați cuburi 
- 1 cană de roșii tăiate 
- 1 cană supă de pui 
- Bucăți de piept de curcan prăjite, tăiate cuburi (450 g) 
- 1 bol de fasole boabe albă spălată și înmuiată bine (400 g) 

 

Intr-o cratiță se încălzește uleiul, apoi se adaugă ceapa care se călește 
timp de 5 minute la foc mediu. Este adăugat usturoiul care va fi călit 1 
minut, apoi se adaugă dovleceii și se călesc 2 minute. 
Se adaugă supa, roșiile și se fierb, apoi se reduce focul și se fierbe în 
continuare încă 10 minute. În final se adaugă fasolea, continuând 
fierberea. (sursa: https://www.sageminder. com/Caregiving/ Elderly 
Nutrition/ Senior Recipes.aspx). 
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8. Supă de văcuță cu ciuperci 

Este un preparat ușor de pregătit și bogat în proteine. 
Ingrediente: 

- 1 lingură de ulei de măsline 
- ½ cană ceapă tocată 
- 2 căni de ciuperci tăiate 
- 2 boluri supă văcuță (limpede) cu conținut scăzut de sare 
- 2 morcovi tăiați 
- Cimbru, după gust 
- Piper și sare (sare opțional) 
- 250 g bucăți groase carne de vită 

Carnea de vită se fierbe într-o oală mare. 
Intr-o cratiță se încălzește uleiul, apoi se adaugă ceapa care se călește 
timp 2 minute la foc mediu amestecând constant. Se adaugă ciupercile 
și se călesc amestecând ocazional, încă 5 minute. Se adaugă supa 
limpede, morcovii și condimentele. Se amestecă și totul se fierbe la 
foc tare. Se adaugă carnea de văcuță deja preparată prin fierbere.  
 (sursa: https://www.sageminder. com/Caregiving/ ElderlyNutrition/ 
Senior Recipes.aspx) 
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Remedii 
 
Pentru constipația pasageră, se recomandă două “elixiruri”:  

1. Jumătate de cană de piure de mere, jumătate de cană de suc de 
prune, 2 linguri de tărâțe de psillyum. Se amestecă și se pune 
totul la frigider; se consumă câte 2-3 linguri după masa de 
seară, urmate de o cană cu apă.  

2. O cană de prune uscate fără sâmburi, o cană piure de mere, 
jumătate de cană de suc de mere, jumătate de cană de tărâțe – 
se amestecă sub formă de piure, se pune la frigider peste noapte 
și se consumă a doua zi câteva linguri, urmate de o cană cu apa.  
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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 
Creveti 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 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(150 g) 92 12 
Lapte  din soia 1 cană 132 8 
Mozzarella (partial 
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 
Banana 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 gratar 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 
Terci de măr ½ cană 2 
Caise 3 buc. medie 2,5 
Banana  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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LEGUME 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, fierte ½ cană 2,0 
Fasole    albă, fierte 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, fierti 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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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 
 

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 
Mcaroane 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 
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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 

    Sursa: Magnesium - Health Professional Fact Sheet (nih.gov) 

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 
Banana 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 
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Tabel 8 – Conținut în vitamina C din legume-fructe 

Sursa: https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/ 

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 grepfruit 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 
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