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INTRODUCERE 
 

Dietele bazate pe plante nu reprezintă o noutate. Din cele mai vechi 
timpuri oamenii au ales să mănânce exclusiv sau în cea mai mare parte 
alimente de origine vegetală pentru perioade mai lungi sau mai scurte 
de timp. Motivele au fost diferite, de la eventuale efecte de ameliorare 
a sănătății sau de vindecare a unor afecțiuni, până la penitență sau milă 
față de viețuitoarele de pe pământ.  
Adeseori această alegere era datorată lipsei de mijloace materiale, 
plantele fiind întotdeauna mai la îndemână decât produsele de origine 
animală. Să nu uităm niciodată faptul că dincolo de satisfacerea 
necesităților nutriționale, alimentele au și valoare hedonică, sunt 
consumate de și cu plăcere, au valoare socială, de bonding, etnică, deci 
motivele pentru a mânca un aliment sau altul pot fi cu totul diferite de 
cele legate de nutrienți.  
 
Scurt istoric 

Istoria vegetarianismului începe din zorii omenirii. Astăzi adepții sau 
inamicii acestui curent de viață încearcă să susțină fie că oamenii sunt 
creați pentru a mânca numai alimente bazate pe plante, fie că sunt cu 
precădere carnivori. Ambele tendințe vin cu diferite argumente 
fiziologice (caracteristici dentare, forma și lungimea tubului digestiv, 
secrețiile digestive specifice omului, etc) dar și cu argumente istorice 
în sprijinul teoriei respective.  
Astăzi există mijloace științifice pentru a studia ce au mâncat în mod 
uzual strămoșii noștri îndepărtați, de la analiza smalțului dentar, la 
analiza coproliților și absolut toate arată un adevăr deloc surprinzător: 
oamenii au fost ființe oportuniste, ceea ce le-a permis să trăiască și să 
se dezvolte, iar în ceea ce privește alimentația, s-a aplicat exact aceeași 
regulă: se mânca ce era accesibil. Pentru că alimentele de origine 
vegetală erau cele mai accesibile, ele erau consumate în mare parte. 
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Ceea ce nu însemna că vânatul, mai mic sau mare, peștii, insectele nu 
erau mâncate atunci cand erau capturate. In acest fel, asemenea multor 
altor ființe care au trăit și evoluat, și omul a fost omnivor, ceea ce i-a 
permis supraviețuirea, indiferent de schimbătoarele condiții de mediu.  
Revenind la vremuri din care avem izvoare istorice mai concrete, știm 
că vegetarienii nu sunt doar oamenii secolelor XX sau XXI. In 
antichitate, în India existau mai multe secte și religii care practicau un 
vegetarianism absolut, de regulă motivat de evitarea cruzimii față de 
alte viețuitoare. Siddhārtha Gautama, Buddha, a discutat despre 
alimentația vegetariană cu adepții săi. Și astăzi, secta jainilor este un 
moștenitor al acestor vechi tradiții.  
Ideile provenite din Orient au ajuns și în Grecia antică, unde cinicii și 
stoicii erau adesea vegetarieni. Pitagora însuși pare să fi îmbrățișat 
această idee, de unde și numele de “dieta pitagoreică” dat ulterior 
dietei vegetariene. Budiștii chinezi, în funcție de zonă, aveau adesea 
restricții la consumul de carne și ouă, ceea ce i-a determinat să 
dezvolte produse alternative, unele consumate pe scară largă și astăzi 
(tofu).  
În Evul Mediu european, vegetarianismul a fost prezent doar ocazional 
și pe perioade scurte de timp, în anumite ordine călugărești, unde era 
văzut ca o penitență.  
Mai târziu, în Epoca Renașterii, se constată o reînviere a ideilor antice, 
cu Leonardo da Vinci fiind, se pare, vegetarian.  
În Epoca Romantică vegetarianismul este prezent în Anglia, unde se 
pun bazele unei Societăți a Vegetarienilor. Motivele momentului au 
fost mai degrabă eclectice, de la sănătate, motive economice, la 
drepturile animalelor, oprirea consumerismului, etc.  
Kellog și Graham, ale căror nume sunt astăzi asociate cu produse de 
mic dejun și de panificație, sunt vegetarienii care au subliniat efectele 
pozitive asupra sănătății ale acestui mod de alimentație. 
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 În 1944 Donald Watson definește foarte clar veganismul, o noțiune 
cu mult mai largă, ce ține de stilul de viață și de atitudinea față de 
mediu. Definiția lui Watson a fost modificată în timp, însă nu în esența 
ei, veganismul rămânând și astăzi ”o filozofie și un stil de viață care 
încearcă să elimine, atât cât este practic și posibil, toate firmele de 
exploatare și cruzime față de animale{…} și, prin extensie, 
promovează dezvoltarea și utilizarea de alternative benefice pentru 
om, animal și mediul înconjurător”.  
In ceea ce privește dieta, aceasta înseamnă dispensarea de orice 
aliment care derivă parțial sau total din animale.  
Numărul veganilor și vegetarienilor a explodat pur și simplu în 
ultimele decenii, îndeosebi în țările dezvoltate. Motivele sunt majore 
și țin de concluzii solide, științifice care asociază aceste diete cu 
avantaje pentru evoluția pe termen lung a stării de sănătate, de 
probleme de mediu, impactate major de alimentația omului modern, 
ca și de motive etice, declanșate îndeosebi de “industria” creșterii 
animalelor, care a arătat însă faptul că nici creșterea tradițională nu 
reprezintă o alternativă pozitivă.  
Numeroși vegetarieni sau vegani intră pe acest drum având un anumit 
motiv, cel mai des întâlnit fiind cel legat de sănătate, după care ei devin 
conștienți și de implicațiile etice și ecologice.  
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Capitolul 1 – Informații generale despre diete bazate pe 
plante 

 
Unul dintre curentele nutriționale cu o răspândire crescândă este cel al 
alimentației bazate pe plante, cu excluderea completă a cărnii și 
eventual, a tuturor celorlalte produse de orgine animală (lactate, ouă). 
În anul 2010, Organizația Națiunilor Unite a publicat un raport prin 
care se menționa rolul semnificativ pe care îl are pentru sănătate şi 
mediul înconjurător adoptarea unei diete bazate în principal pe plante. 
 
1.1 Clasificare 

In categoria dietelor bazate pe plante limitele sunt trasate destul de clar 
pentru dieteticieni, însă pentru oamenii obișnuiți par a fi destul de vagi. 
Vom încerca să definim cât mai bine categoriile de persoane care 
consumă o dietă bazată pe plante și le vom delimita pe cele la care ne 
vom referi în acest ghid.  

- Flexitarienii: sunt persoane care au o dietă omnivoră, dar 
consumă mai rar carne. Nu există un reper clar al frecvenței pentru 
definirea categoriei, dar este destul de larg acceptat faptul că este 
vorba de maximum o porție de carne sau produse din carne pe 
săptămână. Din punct de vedere dietetic, flexitarienii pot fi 
considerați omnivori și indicațiile nutriționale adresate 
vegetarienilor nu li se aplică, întrucât carnea nu deține nutrienți 
care să nu se găsească în alte alimente. 

- Pesco-vegetarienii: sunt persoane care consumă o alimentație 
omnivoră, în care însă au substituit carnea de mamifer sau pasăre, 
cu pește și alte produse acvatice. In mod clar, denumirea 
“vegetarian” este aici înșelătoare, întrucât peștii și fructele de mare 
intră, din punct de vedere nutrițional, tot în categoria “Carne și 
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produse din carne”. Acestei categorii de alimente i se aplică 
indicațiile nutriționale pentru populația generală. 

- Vegetarienii: sunt persoane care au exclus din alimentație carnea 
de orice origine, fie ea de mamifer, pasăre, pește sau fructe de 
mare. In mod similar, niciun preparat sau produs care are în 
compoziție carne sau derivate (de exemplul colagen) nu va fi 
consumat. Se consumă în continuare lapte, produse lactate și ouă.  
 

Ne vom referi în acest ghid la indicațiile nutriționale pentru acest 
grup.  
 

- Veganii: sunt persoane care au exclus integral din alimentație 
orice produs de origine animală, așa cum arată și definiția 
veganismului de mai sus. Nu se consumă niciun tip de carne, lapte 
sau derivate și ouă. Se consumă exclusiv cereale, leguminoase, 
legume, fructe, etc. sub orice formă, adică crude sau tratate termic 
la diferite temperaturi, prin diferite metode gastrotehnice (fierte, 
prăjite, coapte, etc).  

   Ne vom referi în acest ghid la necesitățile nutriționale 
particulare  ale veganilor. 
 

- Raw veganii: sunt persoane care aleg să consume un regim vegan, 
dar care nu consumă alimente tratate termic la temperaturi mai 
mari de 42-45 de grade. Intrucât dieta este nesustenabilă din punct 
de vedere nutrițional pe termen lung și nu se bazează pe vreun 
avantaj dovedit științific, nu o vom aborda în acest ghid. 

Înainte de a continua, trebuie subliniat faptul că niciunul dintre 
grupurile de mai sus nu are în definiție consumul de alimente exclusiv 
bio, ecologice și nici consumul de alimente bazate pe plante care să fie 
a priori sănătoase. Dacă există astfel de alegeri, ele sunt individuale și 
nu fac obiectul unor recomandări generale. Cartofii prăjiți sau aluatul 
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de foietaj, acadelele sau unii biscuiți cu cremă nu conțin ingrediente 
de origine animală, fiind strict vegetali, ceea ce nu îi face cu nimic mai 
sănătoși pentru consumatori.  
De asemenea, ar fi de remarcat faptul că eventualele beneficii 
nutriționale ale unui anumit tip de alimentație nu apar de azi pe mâine.  
 

1.2. Avantajele dietelor vegetariene/vegane pentru sănătate   
 

Dacă luăm în considerare eventualele efecte sanogenetice ale 
alimentelor, trebuie să ne gândim că acțiunea lor este în primul rând 
profilactică, de prevenire a efectelor sau expunerii la unii factori de 
risc. Acțiunea lor se manifestă în timp, după o perioada lungă de 
consum.  
Astfel, într-un studiu care va fi citat în continuare, s-a constatat o 
asociere benefică cu prevenirea unor tipuri de cancer abia după 14 ani 
de vegetarianism. Desigur, depinde și care este punctul de pornire: 
dacă un individ are un stil de viață presărat cu factori de risc pentru 
boli cronice, bea, fumează, nu face mișcare și își bazează alimentația 
pe produse din carne, neconsumând legume decât în cantități 
infinitezimale, efectele pozitive pot fi rapide (scăderea colesterolului 
circulant, a trigliceridelor, a glicemiei), în circa o lună de la 
normalizarea stilului de viață, conform unor studii științifice. Dar în 
situația în care se urmăresc efecte de durată, așteptările trebuie să fie 
moderate și temporizate corespunzător.  
La polul opus, o mulțime de persoane, inclusiv din domeniul ocrotirii 
sănătății, nu numai că nu recomandă alimentația vegetariană, dar chiar 
o consideră a fi necorespunzătoare, stând la originea unor serioase 
probleme de sănătate. Desigur, nici un tip de alimentație nu este 
adecvat decât dacă asigură corpului cantitatea și tipurile de nutrienți 
de care are nevoie pentru a funcționa la parametri optimi. Și în cazul 
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dietelor bazate pe plante, numai o bună planificare a dietei este 
corespunzătoare.  
Dacă se are în vedere acest tip de alimentație sau dacă mâncați deja o 
astfel de dietă, trebuie să știți că cele mai mari asociații de dieteticieni 
și nutriționiști din lume o consideră corespunzătoare. 
În acest sens, poziția Academiei de Nutriție și Dietetică din Statele 
Unite este următoarea: 

“Dietele vegetariene bine planificate, incluzând dieta total vegetariană 
sau vegană, sunt sănătoase, adecvate nutrițional și pot asigura beneficii 
pentru sănătate în prevenția și tratamentul unor boli. Dietele 
vegetariene adecvate sunt corespunzătoare pentru indivizii aflați în 
orice etapă a ciclului vieții, inclusiv în perioada de maternitate, de 
sugar, în copilărie și adolescență sau la atleți.” (Melina V, Craig W, 
Levin S. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: 
Vegetarian Diets. J Acad Nutr Diet.2016 Dec;116(12):1970-1980) 

Poziții similare, mai ales pentru grupele de vârstă sensibile, sunt 
adoptate și de Societatea de Pediatrie din Canada 
(https://www.cps.ca/documents/position/vegetarian-diets), iar diferite 
site-uri ale Sistemului Medical din Regatul Unit (NHS) oferă sfaturi 
detaliate pentru indivizii care consumă o astfel de dietă 
(https://www.practitionerhealth.nhs.uk/syndication/live-well/eat-
well/healthy-eating-vegetarians-vegans).  

Poziția Asociației Dieteticienilor din Marea Britanie transmite 
asigurări, de asemenea, asupra faptului că alimentația vegană poate sta 
la baza unui trai sănătos. (https://www.bda.uk.com/ resource/ british-
dietetic-association-confirms-well-planned-vegan-diets-can-support-
healthy-living-in-people-of-all-ages.html) 
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1.3. Studii efectuate pe loturi de vegetarieni și vegani – 
avantaje asupra stării de sănătate 
 

Avantajele aduse de anumite alimente sau tip de alimentație sunt foarte 
greu de demonstrat din punct de vedere științific. Nu se pot face decât 
în mod excepțional teste oarbe, în care individul să nu știe ce mănâncă 
și astfel să se poată demonstra obiectiv o anumită acțiune, fără 
intervenția factorilor psihologici.  

Când vine vorba de o dietă, în cazul de față cea vegetariană, rezultatele 
pe care le avem au apărut din așa-zise studii de cohortă. Este vorba de 
studii efectuate pe grupuri foarte mari de persoane, care au fost 
urmărite din toate punctele de vedere (alimentație, obiceiuri de viață, 
boli apărute, variația greutății, etc) perioade extrem de lungi de timp 
care au durat uneori chiar decenii. In aceste populații există desigur și 
grupuri de vegetarieni și vegani care au permis comparații cu grupurile 
mai mari de omnivori.  

Două dintre cele mai importante astfel de studii au fost studiul EPIC 
Oxford, efectuat în Europa și studiul Adventist Health Study (cu mai 
multe etape), desfășurat în Statele Unite. Ceea ce au demonstrat aceste 
studii este foarte important și poate fi un punct de plecare pentru 
evaluarea efectelor dietei vegetariene.  

Rezultatele obținute au fost combinate apoi cu cele obținute din alte 
studii mai restrânse, în cadrul unor așa-zise “metaanalize”, iar 
rezultatele acestor metaanalize arată anumite efecte sanogenetice. 
(https://veganhealth.org/vegetarian-cohorts/; Monica Dinu, Rosanna 
Abbate, Gian Franco Gensini, Alessandro Casini & Francesco 
Sofi (2017) Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: A 
systematic review with meta-analysis of observational studies, Critical 
Reviews in Food Science and Nutrition, 57:17, 3640-3649\ Rosell M, 
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Appleby P, Spencer E, Key T. Weight gain over 5 years in 21,966 
meat-eating, fish-eating, vegetarian, and vegan men and women in 
EPIC-Oxford. Int J Obes (Lond). 2006 Sep;30(9):1389-96.) : 

- Greutatea, respectiv Indicele de masă corporală la vegetarieni este, 
în medie, mai scăzut decât la non vegetarieni; 

- Tendința de a lua în greutate pe măsură ce îmbătrânim este mai 
mică la vegetarieni. Pe o perioadă de 5 ani, grupul de vegetarieni 
a luat cel mai puțin în greutate.  Nu s-au constatat diferențe în ceea 
ce privește mortalitatea din diferite cauze; 

- Incidența cardiopatiei ischemice și a infarctului de miocard sunt 
mai mici; 

- Incidența bolilor cardiovasculare este de regulă mai mică; 
- In ceea ce privește cancerul, rezultatele pozitive s-au lăsat 

așteptate, dar ele par să indice faptul că cel puțin pentru anumite 
localizări (de regulă digestive, de colon și rect) alimentația de 
durată, bazată pe plante, are un efect de protecție; 

- Există studii clinice care arată un avantaj al dietei vegetariene în 
diabet; 

- Tensiunea arterială este mai mică la vegetarieni și hipertensiunea 
arterială mai rară. 
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Capitolul  2 - Aportul de nutrienți în dieta 
vegetariană 

 
Asemănător oricărui alt tip de dietă, și în cazul de față trebuie să avem 
grijă ca în fiecare zi să ne acoperim necesarul de macro și 
micronutrienți. Întotdeauna trebuie pus accentul pe DIVERSITATE, 
lucru care garantează un aport adecvat pentru toți nutrienții, corectând 
astfel abaterile episodice prin variația alimentelor consumate.  

ATENȚIE! Un element aflat din abundență în dietele 
vegetariene/vegane sunt fibrele vegetale. Acestea sunt componente 
foarte sănătoase, dar trebuie să avem în vedere faptul că ele scad într-
o oarecare măsură absorbția nutrienților. Pentru că nu pot fi digerate 
de sucurile digestive ale omului și pentru că sunt laxative, ele duc la o 
diminuare a posibilității de folosire a diferitelor substanțe nutritive, de 
aceea vegetarienii și veganii trebuie să aibă în obiectiv consumul unor 
cantități mai mari de alimente.  

Pe scurt, au voie să mănânce mai mult! 
 
ATENȚIE!  Mulți oameni care au renunțat la carne și produse din 
carne susțin, la un moment dat, că au o poftă greu de stăpânit și că simt 
nevoia să mănânce aceste alimente. Practica a arătat că nu este vorba 
de vreo necesitate fiziologică, ci de lipsa resimțită a gustului “umami” 
pe care îl au multe produse de origine animală. El poate fi însă regăsit 
din plin și în alimentele vegetariene, de la brânzeturile maturate, până 
la vegetale de tipul măslinelor, roșiilor uscate, ciupercilor, în sosul soia 
sau în miso.  
Vă încurajăm să folosiți aceste alimente pentru a nu mai resimți nevoia 
de carne.  
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In continuare vom folosi în anumite împrejurări termenul „esențial”. 
El nu are aici înțelesul de “important”, întrucât toți nutrienții sunt la 
fel de importanți. In nutriție când spunem că o substanță este 
„esențială”, înseamnă că ea nu poate fi sintetizată de către organism și 
că este obligatoriu să o primească din exterior, în caz contrar apărând 
fenomene carențiale.  

2.1. Aportul energetic zilnic (Kilocalorii) 
  

Indiferent de tipul de alimentație, trebuie să vă acoperiți necesarul 
zilnic de calorii. Acesta poate varia, în funcție de vârstă, sex, nivel de 
activitate fizică sau situații fiziologice speciale (stare de maternitate, 
sportiv care își hipertrofiază masele musculare, etc).  
In alimentația vegetariană, trebuie să aveți în obiectiv un aport caloric 
ceva mai mare, deoarece prezența fibrelor scade absorbția substanțelor 
calorigene.  
Față de necesarul stabilit în funcție de vârstă/gen/efort fizic, adăugați 
un surplus de aproximativ de 10-20%. Cel mai bun indicator al 
adecvării caloriilor este cântarul. Dacă acesta nu arată variații mai mari 
de 2-3 kilograme în plus sau în minus de-a lungul timpului, înseamnă 
că alimentația dumneavoastră este adecvată, mâncați suficiente calorii. 
 
2.2. Proteinele  
 

Aportul de proteine este subiectul cel mai des discutat cu privire la 
alimentația bazată pe plante. Acest aport nu trebuie să ridice nici o 
problemă, el putând fi satisfăcut cu ușurință. Trebuie doar puțină 
atenție în planificarea meselor. Ideea că numai carnea este o sursă bună 
de proteine este complet greșită. Unele produse lactate au de două ori 
mai multe proteine de calitate bună, în comparație cu carnea (de 
exemplu, brânzeturile maturate și uscate), iar oul are cea mai 
echilibrată proteină, luată adesea ca etalon.  
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Proteinele, animale sau vegetale, sunt alcătuite din aminoacizi. Odată 
ingerate, ele sunt descompuse în aceste “cărămizi” de bază, în așa fel 
încât organismul, practic, primește aminoacizi, nu proteine. Indiferent 
de tipul de proteină din care provin, aminoacizii sunt colectați și apoi 
reasamblați în peptide și proteine, care vor fi folosite de corpul nostru 
în diferite scopuri. Pentru organism contează nu de unde vin 
aminoacizii, ci să fie disponibili în cantități suficiente.  
Din totalul aminoacizilor necesari omului, numai 9 sunt esențiali, iar 
aceștia provin atât din alimente de origine animală, cât și din cele de 
origine vegetală. Ceilalți aminoacizi pot fi sintetizați fără probleme. 
Unele plante au mai puține proteine în ansamblu (zarzavaturile și 
fructele) sau au proteine cu un aminoacid esențial aflat într-o cantitate 
mai mică (unele cereale). Soluția, în aceste situații, este să se consume 
o cantitate mai mare de mâncare și să se asocieze alimente care au 
proteine complementare (care își corectează reciproc, precum piesele 
de puzzle, deficitul în aminoacizi).  
Un exemplu clasic de proteine complementare sunt cele din 
leguminoase, asociate cu proteinele din cereale. (vezi capitolul 
următor). Studiile efectuate în ultimele decenii au arătat că nu există 
în practică vegetarieni sănătoși cu deficit proteic, ba încă și mai mult, 
avem exemplul unor sportivi cu mase musculare impresionante care 
sunt de mult timp vegetarieni sau vegani. 

 

ATENȚIE!  Mulți vegetarieni și vegani ignoră faptul că proteinele au 
un rol important în sațietate. Dacă mâncați mese sărace în proteine, vă 
veți simți flămânzi tot timpul, veți fi tentați să consumați foarte des 
alimente fără mare valoare nutritivă și există șansa unui spor nedorit 
în greutate. Dacă vreți să evitați această problemă, aveți grijă ca la 
fiecare masă să se găsească o sursă bună de proteine.  
Cantitatea de proteine necesară unui adult sănătos, stabilită de 
Autoritatea Europeană de Siguranță Alimentară (EFSA) este de 
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0,83g/kgcorp/zi. https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/120209) 
iar pentru vegani recomandăm o cantitate de circa 1-1,1 g/kgcorp/zi. 
Principalele surse de proteine vor fi: oul (13 g în două ouă de găină) și 
lactatele (o brânză tare, maturată are până la 30% proteine) la 
vegetarieni, leguminoasele (25-35 g%) și cerealele (7-14%), la vegani. 
 

 

Figura 1 – Alimente bogate în proteine 
           ( Sursa: https://ro.pinterest.com/pin/ 203154633168419448/) 
 

2.3. Vitamina B12 
 

 Este o vitamină foarte importantă. Dintre vitaminele pe care le 
cunoaștem, ea a fost ultima descoperită, chiar dacă efectele 
carenței erau cunoscute de mult timp. In lumea vie este sintetizată 
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de bacterii, de unde va fi preluată de animale. Ca atare, principalele 
surse de vitamină B12 pentru om sunt alimentele de origine 
animală.  
Vegetarienii se pot baza pe ouă (un ou mare are aprox. 0.6 mcg) 
sau pe lactate (un pahar de lapte degresat are 1,2 mcg), iar veganii 
au nevoie de suplimente.  
De altfel, suplimentarea ar fi indicată și vegetarienilor care 
consumă puține ouă sau produse lactate. Au fost efectuate multe 
studii care au arătat faptul că nu sunt surse semnificative de 
vitamină B12 în lumea vegetală, ba mai mult, că multe alimente 
de origine vegetală conțin substanțe care seamănă cu vitamina 
B12, dar nu au niciun efect.  
Carența de vitamină se instalează foarte lent, la unele persoane 
trecând ani în șir până să se manifeste, dar este extrem de greu de 
corectat. Manifestările nu constau numai în anemie, care apare de 
regulă tardiv, cât mai ales în tulburări neurologice, inițial subtile, 
apoi grave.  De aceea astăzi există un consens în faptul că veganii 
nu trebuie să aștepte să dezvolte o carență, ci trebuie să ia un 
supliment de B12 de la bun început.  
NU vă gândiți că sunteți excepția de la regulă și că nu vă trebuie 
suplimentul!  
NU ascultați sfaturi lipsite de fundament științific care vă indică 
un produs sau altul ca fiind sursă de B12 
(https://www.revistagalenus.ro/nutritie-si-farmacie/suplimente-
mineralo-vitaminice-necesare-in-alimentatia-bazata-pe-plante/)  

 

    SINGURELE surse de vitamină B12 din nutriția vegană sunt: 

a) Suplimentele 
b) Alimentele fortificate 
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Atenție!  În România avem puține alimente fortificate cu B12. Acest 
lucru se întâlnește la băuturile vegetale, dar nu întotdeauna și la unii 
înlocuitori de carne. Verificați eticheta dacă vreți să fiți siguri. Nu luați 
informații de pe site-uri străine, deoarece în alte țări se fortifică 
produse care în România nu sunt fortificate (de exemplu, drojdia 
inactivă de la noi nu e fortificată cu B12 (“nutritional yeast” din SUA, 
este).  

Vitamina B12 are un traseu extrem de complicat în organismul nostru 
și absorbția sa este limitată de secreția unei substanțe care se numește 
“factor intrinsec”. De aceea suplimentarea se face cu doze mai mari 
decât valorile dozelor recomandate, pentru că doar o mică parte din 
ele se va absorbi.  

 

Figura 2 – Surse de vitamină B12       

(sursa: https://veganinromania.ro/nutritie- vegana-sfaturi-de-baza-pentru-
vegani/) 
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Tabel 1 - Necesarul de vitamina B12: (supliment ciancobalamina) 

 Recomandări Scheme tratament pentru îndeplinirea 
recomandărilor 

   (IOM–EFSA) 

   IOM EFSA 3x zi 2x zi 1x zi 3x 
săpt. 

2x 
săpt. 

1x  
săpt 

 Vârstă µg µg µg µg µg µg µg 
 

µg  
 ≥15 ani    2.4       4.0 0.8–1.3 1.2–

5 
5–
100 

250–
1000 

500–
1250 

1250–
2500 

Sursa: https://veganhealth.org/daily-needs/#Vitamin-B12 

 
2.4. Vitamina D  

Descrisă inițial ca fiind vitamina sănătății oaselor, astăzi știm că ea are 
multe alte roluri, printre care și acela de menținere a unei imunități 
normale. Sursa majoră de vitamină D o reprezintă corpul nostru. 
Vitamina se sintetizează în piele, atunci când ne expunem la radiații 
ultraviolete. Este suficient să ne expunem câteva minute de 3-4 ori pe 
săptămână, cu fața, brațele și poate gambele descoperite, pentru a 
sintetiza vitamina necesară. Restul, cam 10% din necesar, se acoperă  
prin alimentație.  

Vitamina D3 activă (colecalciferol) se găsește numai în alimente de 
origine animală, însă ouăle și lactatele nu sunt surse foarte bogate. 
(Schmid A, Walther B. Natural vitamin D content in animal products. 
(Adv Nutr. 2013;4(4):453-462. Published 2013 Jul 1. 
doi:10.3945/an.113.003780).  
Recent s-a produs vitamina D3 activă din surse vegetale (licheni) care 
este disponibilă ca supliment. Tot ca supliment vegetal găsim și 



23 
 

vitamina D2 (ergocalciferol), care se produce printr-o tehnică aparte, 
din ciuperci.  
Prin urmare, în alimentația vegetariană sau vegană cantitățile sunt 
relativ mici sau chiar absente, însă teoretic ar putea fi compensate prin 
expunerea la soare. In practică însă, realitatea este mult diferită și 
studiile arată faptul că în România mulți oameni au un nivel inadecvat 
de vitamină în corp. Aceasta se întâmplă deoarece expunerea la soare 
este foarte limitată din cauza orarului de muncă sau din teama bine 
fundamentată de a proteja pielea de acțiunea cancerigenă a radiațiilor 
ultraviolete. In plus, poluarea din marile orașe nu lasă deseori radiațiile 
ultraviolete să acționeze, blocaj care este prezent și în cazul utilizării 
cremelor de protecție solară.  
In consecință, în ultimul timp adulții care nu se expun în mod expres 
la soare, indiferent de stilul de alimentație, au fost sfătuiți să ia un 
supliment, eventual cu pauze în perioada de vară.  

EFSA recomandă aproximativ 600 UI/zi 
(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4547), dar în prezent 
mulți medici recomandă doze mai mari. Menționăm că nu ar trebui 
depășită doza maximă de 4000 UI pe zi.  
Pentru vegetarieni și vegani se aplică aceleași recomandări, cu 
mențiunea că studiile efectuate până în prezent au arătat faptul că 
ergocalciferolul (vitamina D2) este la fel de eficient ca D3 pe termen 
lung, pentru menținerea unui nivel normal de vitamină în organism.  

2.5. Calciul 
 

Este un element mineral implicat majoritar în păstrarea rezistenței 
oaselor (un adult are peste 1 kg de calciu în organism), dar și în multe 
procese esențiale ale corpului nostru, de la coagulare, la contracția 
mușchilor și a inimii. Dacă aportul este deficitar, organismul adultului 
se “împrumută” din oase, a căror rezistență scade, fenomen cu 
consecințe grave pe termen lung. 
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In alimentația vegetariană, aportul de calciu ușor absorbabil este direct 
corelat cu aportul de lapte și produse lactate. Cele mai bune surse 
alimentare de calciu sunt lactatele, cu 125 mg calciu la 100 ml  lapte 
și mult mai mult în brânzeturile diverse (ex. 500 mg calciu la 100 g 
telemea). 
 

  
 

Figura 3 – Produsele lactate, sursă de calciu 
 
Nici în alimentația vegană nu lipseste calciul, el fiind larg răspândit în 
alimentele de origine vegetală. Uneori însă, absorbția este destul de 
mică, din cauza oxalaților și a fibrelor din anumite legume frunze. De 
aceea se recomandă să se consume legume frunze cu un nivel mic de 
oxalați (broccoli, kale) și să nu se insiste pe cele cu un nivel ridicat de 
oxalați (ex. spanacul, ștevia, etc). Surse bune de calciu pot fi și 
fructele, tofu, smochinele, susanul, alături de produse fortificate. 
Majoritatea tipurilor de băuturi vegetale care se găsesc pe piața din 
România au adaos de calciu.  
EFSA recomandă aproximativ 950 mg de calciu/zi pentru adultul 
sănătos. In condițiile unei alimentații vegane, cu o absorbție mai 
redusă a calciului, recomandăm să se asigure aproximativ 1100-1200 
mg/zi (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4101) 
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Figura 4 – Produse vegetale, surse de calciu 

 

      (Sursa: https://veganinromania.ro/nutritie-vegana-sfaturi-de 
-baza-pentru-vegani) 

 

2.6. Fierul 
 

Este un element esențial pentru buna oxigenare a organismului. 
Necesitățile omului sănătos nu sunt mari, însă trebuie să ținem 
seama de faptul că femeile aflate la vârsta fertilă (20-45 de ani) 
pierd lunar o cantitate mai mare sau mai mică de sânge.  
Dacă aceste pierderi sunt mai mari, necesarul de fier crește și el. 
De aceea vegetarienele și veganele trebuie să acorde o atenție 
specială acestui nutrient.  
Produsele lactate nu sunt surse de fier, iar oul conține o cantitate 
mică, exclusiv în gălbenuș.  
Fierul este larg răspândit în întreaga lume vegetală, de la 
leguminoase și cereale integrale, la legume. Totuși, similar cu 
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calciul, absorbția sa este mai redusă, deci trebuie consumate 
cantități mai mari de “materii prime” și produse fortificate.  

Pentru a ușura absorbția fierului: 

-  asociați surse de vitamina C (zeama de lămâie, diferite fructe) 
atunci când mâncați alimente bogate în fier.  

- nu beți ceai și cafea în timpul mesei (conțin taninuri și oxalați care 
îi inhibă absorbția) 

- nu consumați simultan suplimente sau alimente bogate în fier și 
calciu, pentru că cele două competiționează pentru aceleași căi de 
absorbție și își pot scădea reciproc eficiența.  

Necesarul de fier este teoretic între 11 și 16 mg/zi, cu valoarea mai 
mare la femei (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4254), 
dar se recomandă ca necesarul de fier la femei să urce către 18 mg/zi. 

 

Figura 5 – Surse vegetale de fier 
(Sursa: https://veganinromania.ro/nutritie-vegana-sfaturi-de- 

baza-pentru-vegani) 
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2.7. Iodul  

Un element esențial în buna funcționare a organismului, unde 
acționează prin intermediul hormonilor tiroidieni în a căror compoziție 
intră. Iodul din alimentație provine din surse care îl concentrează din 
sol și ape. Dacă trăim în zone sărace în iod, și alimentele vor fi la fel. 
In țara noastră se iodează sarea, de aceea consumul unei lingurițe de 
sare iodată (folosită la asezonat, gătit) zilnic asigură necesarul de iod 
fără probleme. Gătiți toate mâncărurile cu sare iodată. Nu e nevoie să 
adăugați în exces, deoarece, așa cum se știe, sarea în cantitate mare 
este un factor de risc pentru sănătate. 

O sursă bună de iod o reprezintă și algele marine (wakame, kelp, etc). 
Mici cantități consumate când și când sunt binevenite, cu mențiunea 
că unele au un nivel foarte mare de iod (mai kelp-ul), și de aceea nu 
trebuie ingerate în cantități mari zilnic, ca atare sau în cadrul unor 
suplimente alimentare. 
 

2.8. Acizii grași Omega 3 

Sunt o categorie specială de acizi grași, prezentă în alimentația noastră 
sub mai multe forme: acizi grași cu lanț scurt (acidul alfa linolenic) și 
acizi grași cu lanț mai lung (EPA- acid eicosapentaenoic și DHA- acid 
docosahexaenoic).  

În principiu, organismul poate fabrica formele mai “lungi” din 
forma “scurtă”, dar randamentul acestei transformări este foarte mic, 
deci ar fi nevoie să mâncăm și surse de EPA si DHA. 

Acizii grași omega 3 sunt substanțe foarte importante în 
organism, având numeroase roluri, de la cele structurale (intră în 
pereții celulelor), la cele funcționale (reduc tensiunea arterială, sunt 
anticoagulanți și antiinflamatori, asigură buna funcționare a inimii și a 
sistemului nervos, etc).  
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O problemă extrem de mare a alimentației omului modern este 
dezechilibrul substanțial dintre aportul de acizi grași omega 3, 
deficitari, și cei omega 6, ingerați în exces. Același lucru se poate 
constata și în dietele vegetariene, dacă acestea nu sunt corect 
planificate. Trebuie avut grijă ca în alimentația zilnică să existe surse 
consistente de acizi grași omega 3. Acidul alfa linolenic (scurt) este 
prezent în unele alimente de origine vegetală: semințe de in, ulei de in, 
semințe de chia, ulei de rapiță, ulei și semințe de cânepă.  
Uleiul de rapiță este o sursă bună de acid gras alfa-linolenic (ALA); 
mai mult decât atât, raportul de 2:1 dintre conținutul de acizi grași 
omega-6 și acizi grași omega-3 este ideal din punct de vedere 
nutrițional. (https://canolagrowers.com/resource/dietary-fat) 

 care nu sunt consumate de vegetarieni. Mai nou au apărut și 
suplimente vegetale, produse din microalge, adică exact din sursa din 
care le preiau și peștii. Pe piață există și ouă sau lactate acide bogate 
în acizi omega 3.  

Studiile științifice nu au dovedit o necesitate de suplimentare 
cu EPA și DHA la adultul sănătos, consumul de acid alfa linolenic 
fiind probabil suficient.  

Nu este necesar să luați suplimente, dar este indicat să includeți în 
dieta zilnică sursele vegetale amintite. 
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Capitolul 3 - Grupe de alimente în dieta 
vegetariană 

 

O alimentație sănătoasă înseamnă furnizarea către organism a tuturor 
nutrienților de care acesta are mare nevoie pentru o bună funcționare. 
În continuare vor fi prezentate principalele grupe de alimente care 
furnizează acești nutrienți în dieta vegetariană. 
 
3.1. Ouăle 
 

Sunt o sursă ieftină și excelentă de proteine. Proteinele din ou 
(amestecul de albuș și gălbenuș) formează 14% din greutatea oului și 
au o valoare biologică ridicată, cea mai mare dintre toate valorile 
atinse de un aliment. Ouăle au grăsimi doar în gălbenuș. Din păcate 
oul conține și colesterol, așa încât nu este indicat să mâncați ouă în 
exces. Oul este extrem de sărac în carbohidrați.  

In schimb este o excelentă sursă de vitamine și elemente 
minerale. Rețineți că vitaminele liposolubile (A, D) se găsesc exclusiv 
în gălbenuș, deoarece ele “urmează” grăsimile. In schimb complexul 
vitaminic B este distribuit uniform și în albuș, și în gălbenuș. Oul este, 
de asemenea, o sursă de antioxidanți, iar în gălbenuș are luteină, 
asociată cu o mai bună funcționare a ochiului.  

Oul nu are vitamina C sau fibre și este extrem de sărac în sodiu. 
Un ou de găină are aproximativ 57 Kcalorii. Deși este un aliment care 
se digeră ușor, metodele de preparare îl pot transforma într-o 
problemă, mai ales pentru cei cu afecțiuni la vezica biliară. 
Oul este un aliment foarte versatil care poate fi consumat ca atare sau 
poate fi inclus în multe feluri de mâncare unde, datorită lecitinei pe 
care o conține, are efect emulsifiant și oferă un gust foarte bun.  
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3.2. Laptele, lactatele acide și brânzeturile  
 

Produsele lactate sunt o sursă bună de calciu și proteine. Compoziția 
este la bază aceeași, indiferent de produs, dar concentrațiile diferă. 
Astfel, laptele de vacă are aproximativ 3,5% proteine de bună calitate, 
la care se adaugă un nivel variabil de grăsimi și puțini carbohidrați.  
Grăsimile laptelui sunt eterogene (grăsimi saturate predominant și 
colesterol), de aceea este indicat să alegeți variante parțial sau total 
degresate.  
Carbohidrații sunt reprezentați de lactoză, care poate ridica probleme 
la cei intoleranți. Pentru aceștia, se recomandă produse lactate fără 
lactoză (se găsesc pe piață) sau pot fi încercate lactatele acide sau 
brânzeturile, unde lactoza este în cea mai mare parte predigerată.     
Laptele este o sursă excelentă de calciu care se absoarbe cu ușurință, 
dar conține și alte elemente minerale valoaroase, cum sunt magneziul 
sau fosforul și conține diverse vitamine lipo și hidrosolubile. Este 
aproape complet lipsit de fier, are un nivel redus de vitamina C și B1, 
nu conține deloc fibre și are în mod natural destul de mult sodiu.  

Lactatele acide, iaurt, lapte bătut, sana, etc au o valoare 
nutritivă similară cu a laptelui din care au fost produse, existând însă 
și unele avantaje: se digeră mai ușor, calciul se absoarbe mai repede și 
conțin mai multe vitamine din grupul B, produse de flora lactică de 
fermentație. 
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Brânzeturile sunt surse concentrate de proteine (până la 30%) și calciu, 
dar și de grăsimi, de aceea trebuie consumate în cantități modeste. 
Valoarea calorică a lactatelor este extrem de diversă și depinde de tipul 
de produs și de concentrația de grăsimi. 
 
 

3.3. Derivatele cerealiere  
 

Cuprind o largă gama de produse care pleacă de la boabele de 
cereale măcinate sau nu: mămăligă, orez, fulgi de cereale, pâine și alte 
produse de panificație, etc. Sunt o sursă bună de carbohidrați care se 
absorb lent (amidon), mai ales dacă se optează pentru derivate 
integrale, de la care nu s-a îndepărtat coaja și embrionul.  

Acestea au și un nivel satisfăcător de proteine (14 % în grâu), 
sunt o sursă excelentă de vitamine, cum ar fi B1 și E, și sunt o bună 
sursă de fibre. Unele cereale au fibre cu acțiune sanogenetică 
particulară, cum sunt betaglucanii din tărâța de ovăz, care sunt 
hipocolesterolemianți. Elementele minerale sunt și ele diverse, cu un 
nivel maxim în cerealele integrale. Ca exemplu, nivelul de vitamine 
din pâinea albă este de 10 ori mai mic decât cel din pâinea neagră, iar 
fierul are un nivel extrem de scăzut în cerealele rafinate. De aceea se 
recomandă întotdeauna consumul de cereale integrale sau 
intermediare. 

In ultimii ani, acestui grup alimentar i s-au adăugat și câteva 
pseudocereale, denumite așa pentru că, din punct de vedere botanic, 
nu aparțin clasei cerealelor. Este vorba de quinoa și amaranth, alături 
de alte câteva pseudocereale, al căror consum este mult mai mic 
(canihua, teff etc). Pseudocerealele au un nivel mai mare de proteine 
decât cerealele și acestea au o valoare biologică mai bună.  

Nivelul caloric al derivatelor cerealiere trebuie evaluat ținând 
seama de faptul că amidonul pe care îl conțin se “umflă” la tratamentul 
termic, deci caloriile produselor crude se vor “dilua” de aproximativ 3 
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ori în produsul final. De exemplu, dacă 100 g de spaghete crude au 
300 kcal, 100 g de spaghete fierte vor avea doar 100 kcal.  
Consumate corespunzător nevoilor calorice, cerealele nu îngrașă, așa 
cum cred mulți. 
 

 
 
 
 3.4. Leguminoasele uscate  
 

Cuprind produse cum ar fi: fasolea, mazărea uscată, năutul, lintea, 
lupinul, bobul, arahidele sau soia și derivate fabricate din acestea. 
Studiile din ultimele decenii au arătat faptul că ele reprezintă adevărate 
fabrici de sănătate și că un consum frecvent s-a asociat cu prevenția 
multor boli grave.  
Conținutul de proteine al acestor produse este ridicat, fiind cu 17 până 
la 35%, mai mare decât al anumitor tipuri de carne. Proteinele sunt de 
calitate bună și compensează bine cantitatea mică a aminoacidului 
lizină din derivatele cerealiere. In plus, au un nivel ridicat de fibre 
solubile și insolubile, vitamine (B1, B2, B6, acid folic) și elemente 
minerale (fosfor, fier, potasiu).  

De asemenea, o parte dintre carbohidrații conținuți în 
leguminoase se găsește sub formă de amidon rezistent, care are practic 
rol de fibră alimentară, nedigerându-se și neabsorbindu-se.  
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Lipidele se găsesc într-o cantitate foarte scăzută, cu unele 
excepții (arahidele) și sunt sănătoase, în general nesaturate și lipsite de 
colesterol. In ceea ce privește caloriile, trebuie ținut seama, ca și în 
cazul derivatelor cerealiere, că acestea se “diluează” prin tratament 
termic, deci 100 g de leguminoase tratate termic nu depășesc 350 de 
kilocalorii. Sunt alimente foarte sățioase, care țin de foame datorită 
fibrelor și absorbției lente a carbohidraților care evită vârful glicemic 
postprandial.  

Digestibilitatea leguminoaselor depinde de un bun tratament 
termic, cu o eventuală păstrare anterioară în apă timp de circa 8-12 ore. 
Utile sunt și metode accesorii, cum ar fi germinarea, fermentarea, etc.  
Una dintre reprezentantele de seama în această categorie este soia, un 
aliment vegetal extrem de versatil, cu o proteină cu valoarea apropiată 
de cea a cărnii. Ea este utilizată mai ales pentru obținerea de înlocuitori 
de carne sau lactate.  

Recent au apărut rezerve cu privire la consumul de soia din 
cauza conținutului unor substanțe denumite fitoestrogeni. Structura lor 
este vag asemănătoare cu a estrogenilor și a existat temerea că ar putea 
mima efectele acestora.  

Studiile au arătat că astfel de temeri sunt nefondate și că derivatele 
de soia, consumate în mod rațional (3-4 porții pe zi), nu prezintă nici 
un potențial risc pentru consumator. Multe dintre pudrele proteice care 
se găsesc pe piață au la bază izolate proteice din leguminoase, mai ales 
din soia sau mazăre, frecvent alături de izolate proteice din zer. Ele 
sunt de folos mai ales când o persoană consumă foarte puține calorii 
și nu reușește să își « facă norma » de alimente cu conținut proteic 
ridicat sau la sportivii implicați în activități de hipertrofiere a maselor 
musculare. Deși pot fi utile, nu le recomandăm în mod curent. 
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3.5. Fructele oleaginoase și semințe  
 

Sunt o subclasă a legumelor și fructelor care cuprinde produse foarte 
valoroase de tipul : nucilor, migdalelor, alunelor de pădure, nucilor 
pecan, macadamia, fructelor de cânepă, fisticului, semințelor de 
dovleac etc.  
Este vorba de alimente foarte dense caloric, ajungând și la 650 
Kcal/100 g de produs comestibil, datorită nivelului ridicat de grăsimi. 
Este vorba de grăsimi echilibrate, cu un nivel mare de acizi grași 
nesaturați și lipsite de colesterol. La acestea se adaugă și proteine 
foarte valoroase, de regulă alcătuind minimum 14-15% din greutatea 
produsului, fibre, fitosteroli, vitamine din grupul B și E, minerale. 
Studiile au arătat faptul că astfel de alimente sunt foarte sățioase și, din  
cauza prezenței simultane de fibre și lipide, nu conduc la spor ponderal 
dacă sunt mîncate cu moderație. 

In schimb, consumate ca atare sau măcinate sub formă de 
unturi, reprezintă adaosuri extrem de utile într-o dietă bazată pe 
vegetale, deoarece au o densitate energetică mare, ce completează alte 
alimente diluate caloric.  

 
3.6. Legume și fructe 
 

Deși sunt, tradițional, o singură clasă de produse, legumele și fructele 
sunt extraordinar de diverse, atât în ceea ce privește compoziția sau 
numărul de calorii, cât și din punct de vedere al caracteristicilor 
organoleptice. De aceea este greu de făcut o descriere exhaustivă, mai 
ales referitor la valoarea nutritivă.  
De remarcat este faptul că, în ciuda promovării intense, nici astăzi 
oamenii nu consumă suficiente legume și fructe, deși acestea sunt 
disponibile proaspete sau conservate în toate sezoanele anului. 
Promovarea consumului de legume și fructe are la bază o vastă 
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cercetare știintifică ce l-a asociat cu numeroase avantaje pentru starea 
de sănătate.  
Aceste produse sunt hidratante, bogate în fibre, carbohidrați digerabili, 
vitamine (sunt singura noastră sursă de vitamina C), elemente 
minerale și o gamă diversă de antioxidanți și fitonutrienți. Alegeți 
întotdeauna produse cât mai intens colorate și mai variate, pregătiți-le 
cât mai succint (desigur, acolo unde trebuie, tratați termic, dar rapid, 
la abur eventual).  
Atunci când nu aveți la dispozitie produsul proaspăt, rețineți că 
înlocuitori excelenți din punct de vedere nutrițional sunt echivalenții 
congelați, deoarece congelarea păstrează intacte inclusiv vitamine 
sensibile, cum este vitamina C. O alternativă ocazională este și cea 
reprezentată de murături, pentru că păstrarea în mediu acid este 
benefică pentru vitaminele din legume și fructe.  
Din punct de vedere al valorii calorice, aceasta variază enorm, de la 
cifre mari la fructele foarte dulci (banane, ananas, père bergamote, 
struguri dulci, fructe uscate), până la valori minime în cazul legumelor 
frunze sau al castraveților, unde majoritară este apa.  
Nu vă simțiți descurajați când începeți să numărați porțiile mâncate. O 
legumă sau un fruct de dimensiune medie reprezintă o porție, la fel ca 
și o cană de frunze de spanac netratate termic. 
 
3.7. Inlocuitorii de produse din carne sau lapte 
 

Mulți vegetarieni și vegani consumă produse ale căror compoziție și 
caracteristici organoleptice sunt similare cu cele ale produselor din 
carne și lapte. Desigur, înlocuitorii nu sunt strict necesari pentru o 
alimentație adecvată, dar obiceiurile alimentare își pun și aici 
amprenta pe ceea ce consumăm și dacă ai fost învățat să ai în farfurie 
un anumit tip de alimente, preferi să le ai în continuare, chiar dacă 
materia primă este diferită.  
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Inlocuitorii sunt extrem de diverși și pot contribui în mod consistent la 
satisfacerea necesităților nutriționale. 
Unii dintre acești înlocuitori sunt produse cunoscute de secole, cum ar 
fi de exemplu tofu, aliment care este denumit și “brânză vegetală” sau 
“laptele” de soia, a cărui compoziție este extrem de asemănătoare cu a 
laptelui animal (dar fără grăsimile nesănătoase pe care le conține 
acesta).  
Altele sunt produse moderne, cu o compoziție complexă, dar care 
imită perfect produsul inițial. În acest sens, cele mai ilustrative 
exemple sunt burgerii, cârnații sau mititeii, care folosesc proteine din 
grâu (gluten), soia, mazăre, orez, ca și diferite condimente și legume, 
și care sunt adesea fortificați cu vitamina B12. Produsele rezultate sunt 
de cele mai multe ori excepționale atât din punct de vedere 
organoleptic, cât și nutrițional, fiind o dovadă a progreselor 
formidabile din industria alimentară. 
Succesele sunt mai modeste în ceea ce privește brânzeturile vegetale, 
majoritatea având încă probleme atât nutriționale, cât și de aspect, 
consistență, gust, etc.  
Recomandăm citirea cu atenție a etichetelor nutriționale și a 
ingredientelor la cumpărarea acestor înlocuitori, mai ales când este 
vorba de produse mai noi, intens procesate, datorită diferențelor foarte 
mari de compoziție.  
In principiu, toate aceste produse ar trebui să fie o sursă bună de 
proteine, cu un conținut de cel puțin 10-15 % proteine, ca și produsele 
echivalente de origine animală și ar trebui să fie fortificate cu 
vitaminele și elementele minerale adecvate. Există multe produse de 
acest tip pe piață, pe care le recomandăm cu căldură, dar ele trebuie 
deosebite de produsele de calitate inferioară, unde abundă sarea și 
grăsimile. 
Nu toți înlocuitorii sunt valoroși. De exemplu, dacă băuturile din soia, 
mai ales cele fortificate, sunt un înlocuitor perfect al laptelui de origine 
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animală dacă sunt fortificate cu calciu și vitamina D, băuturile din alte 
materii prime (ex. migdale sau orez) au o valoare nutritivă extrem de 
redusă, chiar dacă unele sunt fortificate, având proteine în cantități mai 
mici chiar de 1%. 
 

 

Figura 6 – Băuturi vegetale, înlocuitori ai laptelui 
(Sursa: http://veganipentruanimale.com/wp-content/uploads/2017/03/ 

breakfast-banner.jpg) 
 

 

3.8. Planuri alimentare 

În continuare vă prezentăm câteva exemple de planuri alimentare de o 
zi pentru dieta vegetariană și cea vegană. 
 

Plan alimentar pe o zi pentru o dietă vegetariană  
- Minimum 1 porție de produse lactate, de preferință cu un conținut 

scăzut de grăsime 
- 1 ou 
- Completați cu planul alimentar pentru dieta vegană 
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Plan alimentar pe o zi pentru o dietă vegană 

Centrul planului zilnic (1000 kcal) 

-  3-4-5 porții leguminoase (inclusiv soia) 
- 1 porție fructe oleaginoase  
- 5 porții legume  
- 3 porții fructe  

Apoi adăugați cereale (integrale) și eventual grăsimi până la numărul 
de calorii dorite, în funcție de necesarul dumneavoastră. 

 
Plan zilnic (vegetarian/vegan) 

• Dimineața: omletă dintr-un ou (sau de tofu) și sandviș cu unt de 
arahide; lapte (de vacă sau vegetal fortificat), cafea 

•  Gustare: iaurt (de soia) cu fulgi de ovăz și fructe uscate  

• Prânz: salată mare cu diverse legume, inclusiv cu o cană de 
linte/fasole fiartă și semințe de dovleac, pâine de casă cu maia; fructe  

• Gustare: o roșie și un cârnat de seitan sau o bucată de telemea; un 
fruct 

• Seara: lipie cu humus și legume; cicolată neagră câteva tablete 
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Capitolul 4 - Rețete vegetariene și vegane simple 
 
In acest capitol sunt prezentate câteva rețete de preparate vegetariene 
și vegane care conțin o serie de nutrienți, sunt gustoase și se prepară 
ușor. 
Sursa: http://aociatiaveg.weebly.com/retete-delicioase 

 

1. Linte verde cu tofu afumat 

 Ingrediente: 
 ulei de măsline (1 lingură) 
 1 dovlecel mare, tăiat fin în cubulețe 
 100 g de tofu afumat, tăiat fin în cubulețe 
 ½ linguriță de paprika afumată 
 1½ lingură de oțet balsamic 
 250g linte verde gata fiartă 
 1 ceapă roșie, tocată fin 
 1 ardei roșu mediu, copt, de circa 85g, feliat 
 1 mână generoasă de rucola sau frunze de mazăre 

Mod de preparare: 
Se încinge puțin ulei de măsline într-o tigaie, apoi se pun în ea 
dovleceii, tofu și paprika afumată. Se călesc câteva minute, pentru ca 
dovleceii să se înmoaie. Se adaugă oțetul balsamic și este lăsat să 
scadă. 
Între timp, se pun într-un bol lintea, ceapa și ardeiul și se amestecă cu 
grijă, pentru a se înmuia eventualele cocoloașe de linte. Se adaugă tofu 
și dovleceii și se amestecă din nou.  
Poate fi păstrată la frigider 2 zile. Se presară deasupra preparatului 
frunzele chiar înainte de a consuma. 
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2. Salată de năut cu țelină și tafide 

Este o salată gustoasă și ușor de preparat. 
 
Ingrediente: 

 2 conserve de năut, spălat și scurs 
 3 linguri de stafide 
 o țelină mică, dată pe răzătoare (robot) 
 o ceapă roșie, tăiată bucățele 
 1/2 linguriță chimen 
 puțin piper cayenne (sau boia de ardei iute) 
 1 lingură oțet balsamic 
 1 lingură zahăr brun 
  zeama de lămâie 
 pătrunjel (optional) 

 

Mod de preparare: 
Intr-o oală mică se pune oțetul balsamic, zahărul brun, stafidele și 
puțină apă, se lasă la fiert, la foc mic, 2-3 minute. 
Ar fi bine să se folosească un robot de bucătărie care are și funcția de 
răzătoare. Dacă nu, se dă țelina pe răzătoare. 
Intr-un bol mare se amestecă năutul, ceapa roșie, țelina, stafidele cu 
tot cu sos, chimenul, piperul cayenne, zeama de lămâie și pătrunjelul.  
Salata este delicioasă consumată cu pâine prăjită! 
 

3. Tofu în sos dulce de ardei iute și tăieței cu ananas 

Este o rețetă ușor exotică, gustoasă care se prepară în circa 30 minute. 
 
Ingrediente: 

  400 g tofu 
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 250 g tăieței mai lați 
 1 conservă de 500 g de ananas, tăiat în cuburi 
 2 tulpini de praz 
 5 linguri sos dulce de ardei iute 
 4 linguri sos de soia 
 2 ardei kapia, feliați în dimensiuni diferite 
 3 linguri ulei 

Mod de preparare: 
Se pune apa fierbinte peste tăieței și se lasă să se înmoaie timp de 15 
minute. 
- Se taie apoi tofu în formă de triunghiuri nu foarte groase. 
- Intr-o tigaie se amestecă sosul de ardei iute, 2 linguri de sos de soia 
și 3 linguri suc din conservă de ananas. Se adaugă tofu și se lasă 5-7 
minute, până când sosul se îngroașă. La jumătatea timpului, se 
întoarce tofu pe cealaltă parte. Când este gata, puneți-l pe un platou 
și mentineți-l cald. 
- Se strecoară tăiețeii. 
- Se încinge uleiul într-o tigaie, se adaugă ardeii și 3 sferturi din 
prazul tăiat rondele și se călește totul până când ardeii se înmoaie. Se 
adaugă apoi ananasul, sosul de soia rămas și tăiețeii. Se amestecă și 
se încălzesc la foc mic ingredientele. Așează-le lângă tofu și presară 
deasupra prazul rămas. 
 
 
4. Ouă marocane picante 
 

Este o rețetă vegetariană gustoasă și hrănitoare, care conține, pe lângă 
multe legume, năut și ouă, alimente bogate în nutrienți. 
 

Ingrediente: 
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 o lingură ulei 
 o ceapă mare, feliată subțire 
 3 căței de usturoi feliați 
 o lingură pasta de ardei iute 
 o linguriță de coriandru măcinat 
 150 ml supă de legume 
 400 g de năut din conservă 
 2 conserve a câte 400 g de roșii cherry 
 2 dovlecei, tăiați cubulețe 
 200 g spanac tânăr 
 4 linguri coriandru tocat 
 4 ouă mari 

 
Mod de preparare: 
- Se încinge uleiul într-o tigaie mare, se călește bine ceapa și 
usturoiul, amestecând mereu, până încep să devină aurii. Se adaugă 
pasta de ardei iute și coriandru măcinat și se amestecă bine. 
- Se toarnă peste ele supa și năutul, cu tot cu lichidul din conservă. 
Mâncarea se acoperă și se lasă să fiarbă 5 minute, apoi trebuie 
zdrobită circa o treime din năut, pentru ca supa să fie ceva mai 
groasă. 
- Roșiile și dovleceii se așează în tigaie și se fierb timp de 10 minute, 
până când dovleceii se frăgezesc. Se încorporează spanacul, atât cât 
să se înmoaie în tigaie. 
- Se adaugă coriandrul tocat, apoi se fac patru adâncituri în mâncare 
și se sparge în fiecare adâncitură câte un ou. Se acoperă tigaia și se 
lasă pe foc 2 minute, apoi se dă la o parte de pe foc și se lasă 
preparatul câteva minute înainte de a-l servi. 
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5.  Șaorma vegană 

Este un preparat gustos și sănătos care merită consumat de cei 
interesați de produsele vegane și nu numai. 
Ingrediente: 

 200 gr linte verde 
 150 gr nucă măcinată 
 1 linguriță oregano uscat 
 1 linguriță chimion 
 1/2 linguriță chilli 
 1 lingură ulei de măsline 
 2 linguri apă 
 1 ardei kapia, tăiat felii 
 3-4 frunze de salată verde 
 300 g roșii cherry (sau normale) 
 3 cepe verzi (sau 1 roșie) 
 3-4 castraveți murați 
 sos de ardei iute (opțional) 
 maioneză vegană din tofu (sau din caju) 
 lipii libaneze 

 
 

Mod de preparare: 
1. Se preîncălzește cuptorul. 
2. Se pune lintea la fiert, într-o oală cu apă și se lasă să fiarbă 20 de 
minute. 
3. Se pune hârtie de copt într-o tavă și se întinde nuca măcinată într-
un strat uniform. Se bagă tava la cuptor, la flacără mică spre medie 
(1800C) 10 minute sau până se rumenește puțin, însă nu trebuie să se 
ardă. 
4. Se pune la călit într-o lingură ulei de măsline cu 1 lingură apă, 
ardeiul kapia feliat. Se lasă pe foc, amestecând din când în când, 
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până se înmoaie și se rumenește puțin.  
5. In timp ce se fierbe lintea, se taie legumele: roșiile cubulețe, 
castraveții murați rondele, ceapa verde rondele sau cea roșie feliuțe. 

6. După ce s-a fiert lintea, se strecoară și se pune în robotul de 
bucătărie (chopper). Peste ea se adaugă nuca măcinată rumenită, 2 
linguri de apă, 1 lingură de ulei de măsline, oregano, chimion, chilli 
și sare. Se folosește funcția de Pulse a robotului, deoarece trebuie 
păstrată textura, nu măcinat de tot. Așadar, folosește Pulse până când 
lintea se zdrobește puțin, dar nu de tot. 

7. In acest moment există două opțiuni: fie se pun toate ingredientele 
pe masă și fiecare își face șaorma proprie, punând cantitățile pe care 
le dorește, fie le pregătește gazda. Se ia lipia, în care se pun câteva 
linguri din amestecul de linte și nucă, peste care se pun ardeii căliți, 
apoi roșiile, castraveții, ceapa, maioneza vegană, ceapa verde, și  
totul se împachetează. 

 
6. Năut cu vinete și ardei verde 
 

Năutul este o bună sursă de proteine vegetale, vitamine și minerale, 
ceea ce îl recomandă din plin în dieta vegetarienilor și veganilor. 
Această rețetă este foarte gustoasă și ușor de preparat. 
 

Ingrediente: 
 2 conserve de năut fiert 
 2 vinete tăiate bucățele 
 3 ardei verzi, tăiați bucăți 
 o lingură pasta de roșii 
 3-4 linguri ulei de măsline 
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Mod de preparare: 
Se prăjesc vinetele în puțin ulei sau, pentru o variantă mai sănătoasă, 
se pot coace în cuptor până se înmoaie. 
Într-o tigaie se pune uleiul de măsline și se prăjește 10 minute năutul, 
până se rumenește puțin. Se adaugă ardeiul verde și se mai lasă 5-6 
minute. Drept condiment, se pot utiliza fulgi de chilli afumat, însă 
dacă nu se dorește varianta picantă, se poate utiliza doar sare și piper. 
Se adaugă vinetele, pasta de roșii, puțină apă și se amestecă bine. Se 
mai lasă câteva minute pe foc până se omogenizează gusturile și este 
gata. Se servește cu pătrunjel verde presărat peste. 

 
7. Ratatouille la cuptor cu pesmet și lămâie 

Este o rețetă care se prepară în circa 40 de minute, mâncarea obținută 
fiind gustoasă și aromată. 
 

Ingrediente: 
 50 g pesmet 
 3 linguri ulei de măsline 
 3 dovlecei tăiați în felii mai groase 
 1 ardei roșu și 1ardei galben, tăiați în bucăți mari 
 1 ceapă mare, tocată în bucăți mari 
 4 roșii coapte, tăiate în bucăți mari 
 2 căței de usturoi, feliați 
 1 lingură de cimbru tocat 
 1 lingură pastă de roșii 
 2 linguri oțet din vin alb 
 coaja rasă de la o lămâie 

 



46 
 

Mod de preparare: 
- Se încinge cuptorul la 190 grade Celsius. Intr-un bol mic, se 
amestecă pesmetul cu 2 linguri de ulei, sare și piper.  
- Dovleceii, ardeii, ceapa, roșiile, usturoiul, cimbrul, pasta de roșii, 
oțetul și restul de ulei de măsline se așează într-un bol.  
- Se asezonează din abundență și se amestecă ingredientele. 
Legumele sunt răsturnate într-o tavă și se întind pe suprafața tăvii 
într-un singur strat. 
- Se acoperă tava cu folie și se dă la cuptor 20 de minute. Se 
îndepărtează apoi folia. Se presară pesmetul deasupra și se mai lasă 
legumele încă 10 minute la cuptor să se rumenească. 
Inainte ca acest preparat să fie servit, se presară coaja rasă de lămâie. 
 

8. Paste cu năut 

Este o rețetă de complexitate  redusă care se prepară în circa 30 minute. 
(https://www.mega-image.ro/inspiratie/idei-pentru-tine) 
 

Ingrediente: 
 250 g paste scurte 
 240 g năut fiert 
 o ceapă mică 
 un morcov 
 jumătate de tijă de țelină (poate fi și congelată, cu tot cu 

frunze ) 
 4-5 linguri de ulei de măsline 
 300 g pastă de tomate  
 sare și piper 
 rozmarin (sau pătrunjel, după gust) 

Mod de preparare: 
 

1. Pune la fiert apa pentru paste, cam 1 litru pentru fiecare 100 g. 
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2. Incălzește uleiul și călește ceapa, cu țelina tocată mărunt și cu 
morcovul ras fin, până se înmoaie. Adaugă câte o lingură, două de 
apă pentru a nu le arde. 
3. Adaugă pasta de roșii, năutul scurs bine, sarea, piperul și 
rozmarinul. Mai dă în  câteva clocote pentru a se îmbina aromele 
4. Amestecă pastele bine scurse  în sos și servește-le. 
  

9. Tort de mere 
Este un desert foarte gustos, răcoritor care se prepară cu ușurință. 
Ingrediente:  

- 5 mere  
- 1 linguriță scorțișoară 
- 3 linguri zahăr 
- 100 g biscuiți. 

Ingrediente blat: 
- 2 căni făină  
- 1 cană zahăr  
- 1 cană și jumătate lapte de soia 
- 1/3 cană ulei de floarea-soarelui  
- 1 plic praf de copt  
- 1 vârf de cuțit de sare, vanilie,  
- 1 linguriță bicarbonat 
- 1 lingură oțet. 

 

Mod de preparare: 
Se amestecă zahărul cu laptele, uleiul de floarea- soarelui, făina 
(adăugată „în ploaie”) și celelalte ingrediente (praf de copt, sare, 
vanilie, bicarbonat) foarte bine cu o spatulă. 
Merele se taie în bucăți și se călesc la foc mic spre mediu, cu zahăr și 
scorțișoară, până prind puțină culoare. 
Biscuții rupți în bucăți se așează într-o tavă de 20 cm diametru, apoi 
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merele călite, peste care se toarnă amestecul de blat. Se introduce 
apoi tava în cuptor timp de aprox. 40 minute la 180 grade. Când se 
răcește, preparatul copt se întoarce cu grijă pe o farfurie.  
Se poate orna cu frișcă. 
 

10. Salată „boeuf” 

Este o rețetă vegetariană, inspirată din rețeta „originală” de salată 
boeuf. 
Ingrediente: 

- 300 g morcovi 
- 100 g păstârnac 
- 200 g rădăcină pătrunjel 
- 100 g țelină 
- 150 g ceapă 
- 2 foi dafin 
- 1linguriță sare  
- 8-10 boabe de piper 

 

 
Mod de preparare: 
Toate ingredientele se pun la fiert în 2 litri de apă, timp de 20 minute. 
După ce au fiert, se scoate ceapa separat, iar restul legumelor se taie 
cubulețe și se amestecă. 
Alte ingrediente: 

- 500 g cartofi se fierb separat în coajă și se taie cubulețe 
- 200 g tofu se taie cubulețe 
- 200 mazăre fiartă 
- 2 linguri maioneză vegetală 
- 1 lingură muștar 

Legumele tăiate se amestecă împreună cu maioneza și muștarul. 
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          Tabel  1  – Conținutul de calciu al unor grupe de alimente 

 Sursa: https://www.ucsfhealth.org/education/calcium-content-of-
foods 

Produse lactate și soia Cantitate Conținut 
Calciu (mg) 

Lapte (integral, 
degresat,complet degresat) 

1 cană 300 

Unt din lapte 1 cană 300 
Brânzică de țară (cottage) 0,5 cană 65 
Înghețată 0,5 cană 100 
Smântână  1 cană 250 
Lapte soia, fortificat cu calciu 1 cană 200-400 
Iaurt 1 cană 450 
Iaurt de băut 340 g 300 
Lapte praf degresat complet 5 linguri 300 
Brânză tare (ex. Cheddar) 30 g 200 
Mozzarella 30 g 200 
Brânză Parmezan 1 lingură 70 
Brânză Gruyere (tare) 30 g 270 

 

Legume și leguminoase Cantitate Conținut 
Calciu (mg) 

Dovlecei copți 1 cană 90 
Rucola proaspătă 1 cană  125 
Broccoli, gătit 1 cană 180 
Andive crețe, proaspete 1 cană 40 
Varză 1 cană 50 
Varză Kale 1 cană 55 
Păpădie verde 1 cană 80 
Spanac, gătit 1 cană 240 
Fasole 1 cană 80 
Porumb la conservă 1 cană 10 
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Napi 1 cană 80 
Boabe soia 0,5 cană 100 
Fasole albă 0,5 cană 70 
Fasole Pinto 0,75 cană 75 
Tofu clasic, moale 120 g 120-390 
Fructe    
Smochine uscate 1 cană 300 
Kiwi proaspăt 1 cană 50 
Suc de portocale din 
concentrat 

1 cană 20 

 

Cereale Cantitate Conținut 
Calciu (mg) 

Cereale fortificate 0,5-1 cană 250-1000 
Amarant, preparat 0,5 cană 135 
Pâine, fortificată cu calciu 1 felie 150-200 
Orez brun, cu bob lung, 1 cană 50 
Ovăz instant 1 pachet 100-150 
Tortillas, de porumb 2 85 

 

 

Nuci și semințe Cantitate 
(g) 

Conținut 
Calciu (mg) 

Migdale, prăjite 30 80 
Semințe de susan 30 280 
Susan  Tahini 30 130 
Semințe de floarea-soarelui 
uscate 

30 50 
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              Tabel  2  - Conținutul de iod al unor alimente                

(Sursa: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-ealthProfessional/) 
ALIMENT Cantitate 

 
Conținut 
Iod (mcg) 

Pâine integrală din grâu, cu 
ameliorator iodat 

1 felie 198 

Pâine albă din grâu, cu ameliorator 
iodat 

1 felie 185 

Iaurt integral 1 cană 116 
Lapte degresat 1 cană 85 
Sare de masă iodată ¼ lingură 76 
Paste, fierte în apă cu sare iodată 1 cană 36 
Ou , fiert tare 1 buc 26 
Inghețată cu ciocolată ½ cană 21 
Băutură din soia 1 cană 7 
Cocktail de fructe în sirop, conservat ½ cană 6 
Băutură din migdale 1 cană 2 
Suc de mere 1 cană 1 
Pâine integrală din grâu, fără 
ameliorator iodat 

1 felie 1 

Pâine albă din grâu, fără ameliorator 
iodat 

1 felie 1 

Tărâțe de cereale cu stafide 1 cană 1 
Orez brun, gătit 1/2 cană 1 
Porumb conservat ½ cană 1 
Sare de mare, neiodată 1,5 g ≤ 1 
Broccoli,fiert ½ cană 0 
Banană 1 buc. 0 
Mazăre congelată, fiartă ½ cană 0 
Paste, fierte în apă fără sare iodată 1 cană 0 
Fasole gătită 1/2 cană 0 
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 Tabel  3  - Conținutul în fier al alimentelor 

    Sursa: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-HealthProfessional/ 
Alimente Cantitate 

 
Conținut 
Fier (mg) 

Cereale mic dejun, fortificate cu 
100% din valoarea zilnică  
necesară de fier 

1 porție 18 

Fasole albă, conservată 1 cană 8 
Ciocolată neagră, 45-69 % cacao 90 g 7 
Linte, fiartă ½ cană 3 
Spanac fiert ½ cană 3 
Tofu ½ cană 3 
Fasole boabe, conservată ½ cană 2 
Roșii în bulion, conservă ½ cană 2 
Năut fiert ½ cană 2 
Cartofi copți, piure 1 buc. 2 
Nuci caju 30 g (18 buc) 2 
Mazăre fiartă ½ cană 1 
Orez alb,cu bob lung, îmbogățit, 
prefiert 

½ cană 1 

Orez brun, cu bob lung și mediu, 
gătit 

1 cană 1 

Pâine integrală 1 felie 1 
Pâine albă 1 felie 1 
Stafide ¼ cană 1 
Spaghetti din făină integrală, 
preparate 

1 cană 1 

Nuci, fistic prăjit 30 g 1 
Broccoli, fiert ½ cană 1 
Ou, fiert tare 1 buc 1 
Ciuperci albe, feliate și fripte ½ cană 0 
Cantaloupe ½ cană 0 
Lapte 1 cană 0 
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Tabel 4 - Compoziția uleiurilor vegetale și a untului 
 
     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 

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. 

 
 

 

 




