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Vară de neuitat
Flori presate în albumul verii, cu verdele pălind din pricina 
soarelui topit printre nori, mănunchi de raze strecurate în lanuri 
întinse de grâu, melancolii pentru-anotimpul ce se călătoreşte 
odată cu Adormirea Maicii Domnului…E august şi promisiunea 
unei veri de neuitat, cu parfum de cărţi vechi, culori bogate şi 
străluciri de pietre preţioase, lăsate prin grădini, arbori urbani 
sau pe veşmântul dimineţilor de-opal, cu-aromă de dulceaţă 
rubinie şi confiserii dulci-amărui. E ultima lună cu vise dogo-
ritoare şi ploi scurte, furate, e dorul de timpurile în care era 
tihnă şi bine, la Medeleni zburau zmee înălţate curajos, pe uliţa 
copilăriei tronau casa bunicilor şi felinarul ce lumina toată 
noaptea, iar la scăldat un băietan sprinţar nu se mai sătura de 
jocuri şi bucurii; un altul, tot zglobiu, dar parcă mai visător, era 
după melci şi se pierdea în codrul des. Oare tot acum porneau în 
expediţie şi Cireşarii?

Maria Luisa Ţuculeanu
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relaxare

1. Persoanele care urcă pe munte sunt mai 
optimiste şi consideră că au mai multe 
perspective în viaţă.

2. urcatul pe munte sporeşte concentrarea 
şi capacitatea de sinteză.

3. Pentru adolescenţi drumeţiile pe munte 
ajută la conturarea personalităţii lor.

4. Mersul pe jos alături de cel pe un plan 
înclinat cresc capacitatea pulmonară.

5. aerul respirat este de cea mai bună cali-
tate (aerosoli), astfel că este de preferat să 
porniţi spre munte decât să faceţi sport în 
oraş.

10beneficii dacă 
urci pe munte

6. ajută în eliminarea kilogramelor în plus. 
O oră de mers te ajută să arzi 1500 de 
calorii.

7. Mişcarea în zona de munte este consi-
derată o sursă de longevitate în contextul 
obţinerii unui ritm cardiac sănătos.

8. tratează anumite boli: ulcerul la 600 de 
metri, tBC-ul la 1200m.

9. reglează echilibrul organismului în 
raport cu mediul înconjurator Şi te elibe-
rează de stres.

10. Poţi beneficia de terapia cu arbori, 
fiecare dintre aceştia având un aspect 
benefic pentru organism.

acestea fiind spuse, recomandarea noastră 
este să vă luaţi o pauză şi să mergeţi cel 
puţin jumătate de oră pe munte, mai ales 
atunci când vă simţiţi îngrădiţi de stres. 
Este cea mai bună metodă de reîmprospă-
tare a creierului şi veţi putea oferi randa-
ment maxim în toate activităţile pe care le 
întreprindeţi.

proalpin.ro



Este cunoscut faptul că orice tip de mişcare este 
binevenită pentru organism, dar ştiaţi că urcatul 

pe munte este considerat terapeutic pentru 
creier? Vă prezentăm 10 beneficii ale incursiu-

nilor montane.
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Ce este febra?
Febra este printre primele simptome 
pe care copiii le manifestă atunci când 
sistemul lor de apărare se activează. Este 
un rezultat al unei infecţii, inflamaţii sau 
leziuni şi nu reprezintă o boală în sine. 
Febra se defineşte ca fiind temperatura > 
38 °C măsurată intra-rectal sau > 37.5 °C 
măsurată axilar.

Cum se ia temperatura corect la 
copii?
Cea mai precisă metodă este cea intra-
rectală, mai ales la bebeluşi şi copii mici. 
Când vârsta copilului trece de 3-4 ani, 
temperatura poate fi luată de la nivelul 
urechii sau de la nivelul axilei.

pediatrie

Febra la copii
Autor: Dr. Lavinia Rusu, medic specialist pediatrie la policlinica Providenţa
 www.providentamedical.ro

Cum se tratează febra la copii?
Primul lucru pe care orice părinte 
trebuie să-l facă atunci când constată 
starea febrilă este să încerce sa scadă 
temperatura corpului. Printre meto-
dele cele mai utilizate se numără:
• Impachetările – se fac înfăşurând 
copilul într-un prosop umezit cu apa 
călduţă.
• Băi cu apă caldă
• Sosete umezite cu apa – NU cu oţet 
sau alcool medicinal.
• Hidratarea este esenţială deoarece 
temperatura ridicată duce la deshidra-
tarea rapidă a corpului. Copilul trebuie 
sa consume multe lichide precum apă, 
ceai sau supe.
• Îmbrăcăminte lejeră

Este recomandată medicaţia doar 
când febra creşte peste 38.5º C 
intrarectal.
Cea mai frecventă asociere este 
Ibuprofen cu Paracetamol. NU este 
obligatorie administrarea la 4 ore 
alternativ, unul sau altul, dacă copilul 
nu are febră. Dozele medicamentelor 
antitermice se calculează în funcţie de 
vârstă şi de greutate corporală.

Când trebuie să mergem la medic?
 dacă e vorba de un sugar mai mic de 
3 luni
 dacă febra se asociază cu stare de 
somnolenţă sau agitaţie
 erupţii cutanate
 diaree şi vărsături

Este important ca părinţii să apeleze 
la specialist pentru a identifica corect 
cauza febrei şi să respecte întocmai 
recomandarea medicală de tratament.
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Dinţii de lapte
Autor: Dr. Aristide Dan, medic stomatolog
www.draristide.ro

pediatrie

Care sunt etapele de dezvoltare a dinţiilor de lapte?
După cum bine știm, dintii de lapte apar încă din stadiul de făt. Mama are un rol foarte 
important în dezvoltarea dinţilor copiilor lor, având o nutriţie sănătoasă. Dieta mamei 
trebuie să conţină cantităţi adecvate de calciu, fosfor, vitamina C și vitamina D. Anumite 
antibiotice, precum tetraciclina, NU trebuiesc administrate mamei în timpul sarcinii, pentru 
că acest lucru poate provoca daune dinţilor copilului aflat în curs de dezvoltare.
Există patru etape de dezvoltare la dinţii de lapte: Prima etapă începe la embrion, la apro-
ximativ 6 săptămâni. Acum este perioada când substanţa de bază a dintelui se formează. 
Apoi, ţesutul care înconjoară dintele se formează, la 3 – 4 luni de sarcină. După ce copilul 
se naște, următoarea etapă are loc atunci când dintele iese prin gingie (erupe). În cele din 
urmă, prin procesul de rizaliză, rădăcina dintelui de lapte se resoarbe pe măsură ce dintele 
definitiv erupe.

Cât de importanţi sunt ?
Există multe păreri conform cărora dinţii de lapte nu sunt importanţi, motiv pentru care 
mulţi părinţi nu le acordă o atenţie deosebită. Ideea că dinţii de lapte oricum se schimba 
și că, de aceea, nu trebuie îngrijiţi și nici trataţi este tot atât de mult răspândită pe cât este 
de greșită. Este adevărat că dinţii de lapte au o existenţă temporară, pe arcadele dentare, 
și că, în câţiva ani după erupţia lor, aceștia se mobilizează și cad.
Primul dinte de lapte se mobilizează la 6 ani, iar ultimul la aproximativ 12 ani. În curând și 
în mod natural, dinţii de lapte sunt înlocuiţi de către dinţii definitivi. Datorită acestui fapt, 
al înlocuirii lor, se acordă, în mod eronat, prea puţină importanţă îngrijirii și tratării lor. Din 

punct de vedere medical, considerăm important să promovăm și să 
argumentăm, în contrapartidă acestei eronate idei populare, ideea 

că dintii de lapte sunt foarte importanţi!

Care este efectiv rolul lor?
Dinţii de lapte menţin pe arcada dentară spaţiul 

necesar erupţiei dinţilor definitivi. Pierderea 
prematură a dinţilor de lapte poate deter-
mina, în timp, malpoziţia dinţilor definitivi, 
și astfel apare necesitatea unor tratamente 
ortodontice. Una dintre cauzele princi-
pale ale pierderii premature a dinţilor de 

lapte este caria dentară. Toţi cei 20 de 
dinţi de lapte erup fără carie. Îngrijiţi, 
întreţinuţi și păstraţi sănătoși, dintii 

de lapte asigură copilului confortul 
și plăcerea masticatiei oricărui 

aliment savuros. Dacă se îmbol-
navesc, dintii de lapte vor 

transmite durere la dulce, 
durere la masticarea unui 
fruct proaspăt, durere la supa 
caldă sau la îngheţata rece. 



În consecinţă, dacă un singur dinte temporar 
doare, copilul nu se va putea hrăni sănătos 
și nici nu va căuta plăcerea gustului, prin 
masticaţie. El va cauta să atingă cât mai 
puţin dintele care doare, asfel doar va înghiţi 
alimentele, aproape nemestecate. 
În lipsa masticatiei sănătoase, care are un 
rol crucial în autocurăţire, dintii de lapte se 
vor acoperi de tartru și de placă bacteriană 
care, în cele din urmă, vor determina apariţia 
cariilor dentare și pe ceilalţi dinti de lapte 
sau chiar pe cei definitivi, în perioada denti-
ţiei mixte. Maxilarele pe care stau dinţii de 
lapte, primesc de la aceștia, în timpul masti-
caţiei, stimuli de creștere şi de dezvoltare. 
În lipsa unei masticaţii normale, maxilarele 
vor rămâne insuficient dezvoltate pentru a 
face loc celor 32 de dinţi definitivi. Riscul de 
a nu se putea alinia armonios crește, ei vor 
erupe înghesuiţi sau vor rămâne impactaţi 
astfel se va ajunge la aparat ortodontic.

Pot fi menţinuţi sănătoşi?
Desigur! Părinţii sunt principalii responsabili 
în mentinerea dinţilor de lapte în stare bună 
de sănătate. Pentru asta, ei trebuie să știe, 
sau dacă nu stiu, ei trebuie să se informeze 
dintr-o sursa specializată despre cum pot 
fi evitate cariile dinţilor de lapte. Un copil 
trebuie spălat pe dinţi de către părinţi până 
la vârsta la care își va putea lega singur 
șireturile. Se consideră că, mai devreme 
de acest moment, copilul nu are suficientă 
dexteritate pentru a își peria dinţii corect de 
unul singur.
Dinţii de lapte pot fi protejaţi, sigilaţi şi 
trataţi?
Da, în funcţie de relieful ocluzal al acestora, 
de adâncimea fosetelor și de gradul lor de 
retenţie, pentru a micșora șansele de dezvol-
tare al proceselor carioase la dintii de lapte, 
aceștia pot fi sigilaţi. Părinţii trebuie să-l 
prezinte periodic, pe copil, la medical dentis, 
încă de la erupţia primului dinte de lapte. 
Neglijarea cariilor simple, de pe dinţii de 
lapte, poate expune copilul la complicarea 
acestora și la o experienţă stomatologică 
în urgenţă, de regulă negativă, înainte de 
vârsta la care el poate înţelege necesitatea 
intervenţiei stomotologice.
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Gastric sleeve –  
tratamentul  
chirurgical al obezităţii
Autor: Dr. Sărăcuţ Claudiu, Medic specialist chirurg, Doctor în 
Ştiinţe medicale

Gastric sleeve sau gastrectomia longitu-
dinală laparoscopică reprezintă inter-
venţia chirurgicală cel mai frecvent 

efectuată la nivel mondial pentru obezitate 
şi pentru sindromul metabolic asociat. Este 
o operaţie de micşorare a stomacului, fiind 
o intervenţie cu caracter restrictiv, desfă-
şurată pe cale mini-invazivă.
Principala indicaţie pentru această 
operaţie o reprezintă Obezitatea morbidă, 
o afecţiune ce se caracterizează printr-un 
indice de masă corporală >= 40. Atunci 
când există boli secundare asociate, cum 
ar fi afecţiunile cardiovasculare, diabetul 
zaharat, apnea de somn, atropatiile, 
gastrectomia longitudinală laparoscopică 
poate fi efectuată şi la un IMC >=  35. 
Operaţia constă în înlăturarea pe cale 
laparoscopică a până la aproximativ 80% 
din stomac, reducându-se capacitatea 
de stocare a acestuia la maxim 100 ml. 
Stomacul nou creat va avea un aspect 
tubular. Intervenţia chirurgicală durează 
în medie o oră, în timp ce spitalizarea este 
de regulă de patru zile, din care o zi acor-
dată pregătirii preoperatorii şi două zile 
evoluţiei postoperatorii. Integrarea pacien-
ţilor în viaţa cotidiană se face relativ rapid, 
în aproximativ două săptămâni pacientul 
putându-şi relua activităţile anterioare 
operaţiei.
Gastric sleeve este o intervenţie chirur-
gicală restrictivă în care se păstrează 
traseul fiziologic al alimentelor, fiind 
afectată doar capacitatea de depozitare 
a stomacului şi nu întâlnim pierderi 
hidro-electrolitice ca în cazul altor inter-
venţii de tip bariatric. În urma acestei 
operaţii pacientul nu mai poate consuma 

cantităţi mari de alimente, ci doar porţii 
mici (de copii), însă poate consuma 
aproape orice aliment doreşte. Acest 
principiu restrictiv reprezintă primul 
mecanism de acţiune al  operaţiei.
Al doilea mecanism este unul hormonal, 
şi implică grelina aşa numitul ,,hormon al 
foamei”, secretat în mare parte în porţi-
unea de stomac ce este îndepărtată. Acest 
hormon pare a fi responsabil de senzaţia de 
foame care, postoperator, dispare aproape 
complet.
Prin aceste mecanisme pacientul slăbeşte 
constant până la 90-100% din excesul 
ponderal, fără riscuri şi pierderi de 
minerale, fără eforturi deosebite, dar cu 
păstrarea unui regim alimentar ce respectă 
principiile unei alimentaţii sănătoase.

Avantaje:
 Gastric sleeve este o operaţie bariatrică 
sigură pentru pacienţi, cu rezultate foarte 
bune pe termen scurt şi la distanţă, şi cu 
complicaţii mai reduse comparativ cu cele-
lalte intervenţii bariatrice.
 Ca urmare a acestei intervenţii, paci-
entul slăbeşte constant din greutate, în mod 
sănătos, alimentele urmând traseul normal 
în tubul digestiv, fără scurt circuite sau 
ocoliri ale diferitelor segmente digestive.
 Cel mai important aspect este că, 
postoperator, viaţa pacienţilor se schimbă 
radical, mergând până la vindecarea 
unor afecţiuni asociate cum ar fi diabetul 
zaharat de tip II, afecţiuni cardiace (hiper-
tensiunea arterială), respiratorii (apnea de 
somn, dispnea), majoritatea pacienţilor 
scăpând de necesitatea consumului de 
medicamente.

gastric sleeve
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Pericolele dietelor 
drastice

     Mariana Chelariu,  Nutriţie şi Dietetică
     Iaşi, Str. General Berthelot,  Nr. 4, Et. 2, Cam. 4, 
     0728.082.951
     www.marianachelariu.ro

Atunci când vine vorba de săbit aproape toată lumea îşi doreşte ca aceasta să se întâmple 
rapid, iar unii sunt dispuşi să adopte diferite diete drastice, cu o determinare demnă de o 
cauză mai bună.

Reducerea bruscă şi semnificativă a numărului de calorii asimilate zilnic duce mai degrabă 
la pierderi din masa muscular şi nu din grăsimea corporală. Mai mult, ele pot conduce la o 
stare de oboseală permanentă, dar şi la afecţiuni dintre cele mai diverse cauzate de privarea 
organismului de vitaminele şi nutrienţii necesare.
Dietele care presupun mai puțin de 1000 calorii pe zi, cele care exclud grupe alimentare sau 
dietele extreme de detoxifiere, supun corpul unui șoc la care organismul reacționează prin 
eliminarea apei din țesuturi, scăderea imunităţii, pierdere de masă musculară ( inclusiv muscu-
latura cardiacă) şi încetinirea metabolismului.
Sindromul încetinirii metabolismului constă într-o serie de modificări hormonale şi metabolice 
care sunt răspunsul organismului la privarea calorică drastică pe o perioadă îndelungată de 
timp.
Prima cauză ar fi reducerea masei musculare, iar a doua reducerea nivelurilor de hormoni 
tiroidieni, responsabili cu reglarea metabolismului. Din păcate, această stare poate persista 
chiar și după ce ți-ai atins obiectivele în urma unei diete dure.
Având în vedere că organismul nu poate face diferenţa între înfometare şi dietele drastice, el 
va reacţiona ca şi cum ai fi într-o stare naturală de înfometare. Sunt activate mecanisme de 
protecţie care să prevină epuizarea resurselor de energie (aflate în depozitele de grăsime), 
astfel nivelul de energie va scădea şi, din nefericire, apetitul va creşte. Inevitabil, vei slăbi 
din ce în ce mai greu, kilogramele se vor pune la loc, de data aceasta exclusiv sub formă de 
grăsime.

Ideal este ca regimul alimentar pe care îl 
adopți să îți permită să slăbești în jur de 1 kilo-
gram pe săptămână, din care jumatate să fie 
din depozitele de grăsime.
Când slăbești cu orice preț, nu rămâi numai 
fără kilograme, ci și fără nutrienții esențiali. 
Câteva dintre consecințele deficienţelor 
nutritionale sunt: căderea părului, oboseala 
extremă, ameţeli, scăderea atenţiei, iritabili-
tate, scăderea imunității, fragilizarea oaselor.
Cel mai sigur și sănătos drum spre o greutate 
potrivită este combinația dintre alimentația 
echilibrată, diversă, cu alimente cât mai puţin 
procesate şi de sezon, activitate fizică şi o 
durată a somnului de 7-8 ore pe noapte.

nutriţie
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Persoanele optimiste dorm  
mai bine

Persoanele optimiste dorm mai bine, 
aceasta este concluzia cercetătorilor 
după o analiză mai atentă la legătura 

dintre optimism și o tulburare comună de 
somn a insomniei.
Persoanele cu această trăsătură sunt mai 
puţin predispuse la insomnii decât persoanele 
care se confruntă cu pesimism, scrie sante-
magazine.fr

Persoanele optimiste trăiesc mai mult decât 
persoanele pesimiste și au un risc mai mic de 
boli cronice: acest lucru a fost dovedit știinţific 
de multe ori. Explicaţia pentru o viaţă mai 
lungă și mai sănătoasă ar putea fi faptul că 
persoanele optimiste dorm mai bine, conform 
concluziilor unui studiu recent realizat de 
cercetători de la Universitatea din Viena și 
publicat în Journal of Sleep Research. Pentru 
a ajunge la această concluzie, în legatură cu 
persoanele optimiste, au analizat rezultatele 
unui chestionar online completat de peste 
1.000 de austrieci în 2017.

Chestionarul a analizat caracteristicile de 
somn ale participanţilor, situaţia lor de muncă 
și comportamentele lor înainte de culcare. 
Analizând rezultatele, cercetătorii spun că 
probabilitatea de a suferi de tulburări de somn 
și / sau insomnie a fost cu aproximativ 70% 

mai mică la persoanele optimiste în compa-
raţie cu cele care tind să fie pesimiste.

Mai exact, participanţii cu cel mai mare opti-
mism erau mai în vârstă, mai sănătoși, mai 
activi și aveau un nivel de educaţie mai mare 
decât participanţii cu scoruri de optimism 
intermediar și mai scăzut.

Femeile, pensionarii și cei care nu au lucrat nici-
odată noaptea au fost mai optimiști, în timp ce 
șomerii, incapabili să muncească, care fumau 
frecvent și care înainte aveau simptome de 
depresie erau mai puţin optimisti zilnic.

Deși mecanismul nu este pe deplin înţeles, 
cercetătorii consideră că optimismul „acţio-
nează probabil asupra simptomelor insom-
niei printr-o combinaţie de căi psihologice, 
comportamentale și biologice. „

Studiul afirmă, de asemenea, că toată 
lumea își poate „cultiva” optimismul zilnic 
prin diferite exerciţii practice. Una dintre ele 
este așa-numita metodă Best Self Possible. 
Potrivit prof. Jakob Weitzer, aceasta este 
„despre încercarea de a imagina un ideal și de 
a scrie cum ar putea arăta cea mai bună viaţă 
posibilă în viitor. După câteva săptămâni de 
practică obișnuită, această metodă ar putea 
ajuta la creșterea nivelului de optimism al 
unei persoane. Cercetătorul subliniază că nu 
este vorba atât de de a atinge acest „ideal”, ci 
de a reflecta asupra acestuia în general pentru 
a ajuta la stabilirea obiectivelor realiste.

În cazul în care acest lucru se dovedește 
adevărat (și acest lucru ar trebui confirmat 
prin studii suplimentare efectuate cu un grup 
mai mare de participanţi), „antrenamentul cu 
optimism” ar putea ajuta la reducerea preva-
lenţei tulburărilor de somn și alte probleme 
de sănătate din populaţie.

Sursa: santemagazine.fr

sănătate
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Logopedia şi tulburările  
de dezvoltare
Autor: Iren A. IONIŢA- Terapeut, specialist în recuperarea copiiilor cu dizabilităţi și 
logopedie specială 
Papillon Clinique, 
Bacău  Str. Buciumului, Nr. 83A/2
0722.297.527
www.papillonclinique.ro

logopedie

Fiecare copil este unic și se dezvoltă în 
ritmul său. Totuși, absenţa manifes-
tării unor comportamente la o anumită 

vârstă poate indica o întârziere în dezvol-
tare. Cu cât este descoperită mai devreme 
orice întârziere în atingerea reperelor unei 
dezvoltări normale, cu atât intervenţia 
pentru recuperare este mai eficientă.
Întârzierea în dezvoltare poate fi globală, 
adică pe toate ariile de competenţe, sau 
numai pe câteva dintre acestea. Un copil 
care are o întârziere în dezvoltare nu 
înseamnă neapărat că are o afecţiune sau o 
boală.

Unele întârzieri în dezvoltare (în special cele 
ale funcţiei motorii și chiar și ale funcţiei de 
comunicare) sunt vizibile încă din primele 
luni de viaţă. Cel mai frecvent, părinţii încep 
să suspecteze că ceva nu este în regulă cu 
copilul lor după vârstă de doi sau chiar trei 
ani, în special în cazul copiilor care au o 
întârziere în dezvoltarea limbajului.

Factorii de risc pentru tulburările de limbaj 
sunt:
• patologiile de limbaj din istoricul familial, 
• dizabilităţile motorii;
• deficitul de atenţie cu hiperactivitate;
• dizabilităţile auditive și dizabilitatea de 
procesare auditivă;
• dizabilitatea intelectuală;
• condiţii neprielnice de mediu, lipsa unei 
stimulări adecvate;
• prematuritatea;
• tulburarea de spectru autist
• leziuni cerebrale, paralizia cerebrală, afec-
tarea neurologică;
• tulburările mecanice, organice, de natură 
structurală, somatică;
• apraxia verbală(apare pe fondul disfuncţi-
ilor cognitive, neuronale);
• tulburările din categoria logonevrozelor, 
mutismul electiv;
• tulburările emoţionale
• dificultăţile specifice de învăţare

În cazurile cu diagnostic neurologic 
grav, care afectează întreaga dezvoltare,  
intervenţia timpurie este necesară din 
primele luni de viaţă. Pentru părinţi este 
foarte important să fie îndrumati cum să 



urmărească fiecare reacţie a copilului, învă-
ţaţi cum să îl stimuleze şi cum să dezvolte 
reacţiile de comunicare.

Important de reţinut este că în educaţia 
timpurie rolul părinţilor este esenţial. 
Specialistul acordă sprijin, dă explicaţiile 
necesare, dar nimeni nu îi poate înlocui. 
Părinţii sunt singurii care însoţesc copilul 
permanent, ei pot urmări reacţiile în toate 
momentele zilei.
Nu se aşteaptă vârsta de apariţie a limba-
jului verbal pentru a constata întârzierile. 
În intervenţia timpurie sunt stimulate toate 
tipurile de reacţie şi este pregătit terenul 
pentru apariţia şi dezvoltarea limbajului 
verbal.
Când nu este cazul unui diagnostic sever, 
dar se constată în jurul vârstei de 3 ani 
întârzieri în dezvoltarea limbajului (vorbire 
greu inteligibilă, nestructurarea limbajului, 
vocabular sărac),este indicată acordarea 

unei atenţii speciale: evaluarea şi depistarea 
cauzelor, adoptarea unei conduite specifice 
și urmărirea periodică. Nu este recoman-
dată conduită de aşteptare, cum ar fi: „va 
vorbi mai târziu”! Cazurile de întârziere în 
dezvoltarea limbajului sunt foarte diferite 
şi trebuie să fie luate în evidenţă cât mai 
devreme, pentru că procesul de recuperare 
să fie controlat şi accelerat.

Papillon Clinique, are că principal 
obiectiv  stimularea dezvoltării copilului, 
urmând modelele dezvoltării normale 
şi în acelaşi timp ţînând seama de acele 
particularităţi ale unor patologii care îi pot 
influenţa evoluţia. Însoţirea copilului de 
către părinţi în toate etapele dezvoltării 
sale este esenţială și de aceea acordăm 
sprijin familiei să dobândească informaţii 
necesare și să-și dezvolte abilităţi pentru 
a putea valorifica întregul potenţial al 
copilului.
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Vinetele, bogăţia toamnei
natură

Vinetele sunt o sursă bogată de fibre, vitamine (acid folic, 
complexul A şi C) şi minerale (potasiu, magneziu, calciu şi 
fier) esenţiale pentru organism.

Vă prezentăm 8 beneficii aduse de consumul de vinete!

1. Sunt detoxifiante
Vânăta este o legumă hrănitoare care are un conţinut mare 
de apă, de aceea ea ajută la detoxifierea organismului fiind 

considerată un aliment diuretic. Nutriţioniştii recomandă consumul 
regulat de vinete, atât pe grătar, sub formă de rondele prăjite, cât şi 
în salate simple, fără maioneză.

2. Vinetele te ajută să slăbeşti
Vânăta conţine 94% apă şi multe fibre, are însă foarte multe 
calorii, oferind senzaţia de saţietate, astfel că nu vei mai 

simţi nevoia unei gustări suplimentare.

3. Protejeaza creierul
Vinetele conţin şi nasunin, un fitonutrient care ajută la 
protejarea lipidelor din membranele celulelor creierului de 

radicalii liberi. În plus, vitamina B din vinete te ajută să faci faţă 
stresului şi îţi conferă o stare psihică mai bună. O cură cu vinete te 
va scăpa de insomnii şi de anumite stări de nervozitate.
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4. Protejează sistemul digestiv
Conţinutul mare de fibre înseamnă un tract digestiv sănătos, 
fără probleme cu constipaţia sau cu balonarea. Consumul 

regulat de vinete, te protejează de cancerul de colon.

5. Îţi protejează inima
Studiile au arătat că sucul provenit de la vânătă micşorează 
cantitatea de colesterol rău LDL, protejând sistemul cardio-

vascular. Pentru a te putea bucura de aceste beneficii trebuie să nu 
găteşti vânăta în ulei.

6. te protejează împotriva radicalilor liberi
Vinetele conţin antioxidanţi care luptă împotriva radicalilor 
liberi şi previn distrugerea membranelor celulelor, apariţia 

cancerului, dar şi a artritei reumatoide. Totodată, vitaminele A şi 
C sunt cele care ajută la întărirea sistemului imunitar şi, implicit, 
luptă şi el împotriva radicalilor liberi.

7. Ţin sub control diabetul
Diabeticii se pot bucura de gustul minunat al acestei legume, 
care conţine numai 4 grame de zahăr la o cantitate de 100 de 

grame. În plus, sunt bogate în carbohidraţi solubili şi fibre care te 
ajută să ţii sub control diabetul zaharat de tip 2.
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