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Stropi de toamnă
Stropi de toamnă fugară printre copaci cu frunze încremenite 
în galben, orange sau roşu răzvrătit; dimineţi reci şi-amiezi cu 
soare domol; octombrie…E timpul melancoliei şi-a amintirilor 
păstrate în cămară, pe culori. Sunt şi poveşti cu iz de struguri sau 
pere de aur pistruiat. E miez de toamnă. Pe-alei pavate, castanii 
îşi lasă mantia regală, făcând risipă de roade ce cad odată cu 
paşii grăbiţi, cu zgomot de foc vesel trosnind. Pe uliţi, toamna 
se strecoară cu smocuri de iarbă crescută în tihnă, flori ieşind 
printre scânduri de gard să îşi arate frumuseţea şi oameni aler-
gând spre-ogoare, curţi, livezi sau zări pline de păsări, ducând 
cu ele doruri, vise d-adunat pe iarnă. E-atât de multă linişte în 
gânduri şi-atâta forfotă pe-afară…

Maria Luisa Ţuculeanu
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Veninul albinelor s-a dovedit ”remar-
cabil de eficient” la distrugerea 
celulelor celei mai agresive şi 

greu de tratat forme de cancer mamar, 
conform unui studiu efectuat de cercetă-
tori din Australia, citat de agenţiile DPA 
şi Xinhua.
În cadrul studiului, realizat de oameni 
de ştiinţă de la Institutul de Cercetări 
Medicale Harry Perkins şi de la 
Universitatea Western Australia, a fost 
utilizat venin de la 312 albine europene şi 
bondari cu scopul de a analiza proprietă-
ţile anticancerigene ale acestuia.
Echipa de cercetători a descoperit că 
veninul albinelor – şi mai ales compo-
nenta sa principală, melitina – a dus la 
distrugerea rapidă a celulelor care consti-
tuie ”cancerul mamar triplu-negativ şi 
celulele cancerului de sân îmbogăţite cu 
HER2”. În plus, veninul a avut acest efect 
la concentraţii care nu au dăunat celu-
lelor normale.
Cancerul de sân triplu negativ repre-
zintă 10-15% dintre toate cazurile de 

cancer mamar, a menţionat institutul. 
În prezent, nu există tratamente clinice 
eficiente pentru acest tip de cancer.
”Veninul albinelor s-a dovedit extrem 
de puternic”, a declarat Ciara Duffy, 
cercetător principal în cadrul studiului, 
într-un mesaj publicat miercuri pe site-ul 
institutului.  ”Am descoperit că melitina 
poate distruge complet membranele 
celulelor canceroase în 60 de minute”, a 
adăugat ea. Peter Klinken, cercetător-şef 
la Universitatea Western Australia, a 
declarat că această observaţie conform 
căreia melitina poate suprima dezvoltarea 
celulelor este ”incredibil de interesantă”.
Studiul legat de veninul albinelor, 
publicat în jurnalul Nature Precision 
Oncology, a analizat de asemenea dacă 
melitina poate fi utilizată în combinaţie 
cu medicamentele utilizate în prezent în 
chimioterapie pentru tratarea tipurilor 
de cancer mamar extrem de agresive.
Duffy a precizat că echipa sa a descoperit 
că melitina a format găuri în membra-
nele celulelor cancerului mamar, ceea ce 
ar putea permite pătrunderea anumitor 
substanţe medicamentoase în interiorul 
celulelor, ducând astfel la moartea lor.
Această tehnică de combinare ”a melitinei 
cu docetaxel (un medicament utilizat în 
chimioterapie) s-a dovedit remarcabil de 
eficientă la reducerea dezvoltării tumorii 
la şoareci”, a explicat Duffy.
Următorul pas pentru cercetători îl repre-
zintă evaluarea metodei optime pentru 
administrarea melitinei, ca şi stabilirea 
toxicităţii şi a dozelor maxime tolerate, 
în cadrul studiilor clinice.
Cancerul mamar este cel mai frecvent tip 
de cancer care afectează femeile la nivel 
mondial.

Foto: picjumbo.com

remediu natural

Veninul albinelor poate distruge 
celulele celei mai grave forme de 
cancer la sân (Studiu)
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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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ce trebuie să știți despre hernia de disc 
lombară?
Majoritatea persoanelor experimentează o dată 
sau de mai multe ori în viață durerea de spate. 
Una dintre cauzele cel mai des întâlnite ale acestui 
tip de durere este hernia de disc intervertebral 
lombară. În cazul acestei afecțiuni durerea poate 
să apară după un efort fizic, cum ar fi de exemplu 
după ridicarea unui obiect greu, dar poate să apară 
și fără un motiv clar. De obicei pacienții care suferă 
de această afecțiune resimt o durere lombară 
care iradiază în unul dintre membrele inferioare, 
putând fi acompaniată și de amorțeli, furnicături și 
de scăderea forței în membrul respectiv. De foarte 
multe ori sau chiar în majoritatea cazurilor am 
putea spune, durerea resimțită în membrul inferior 
este mai deranjantă decât durerea de spate. 

ce trebuie sa faceti? 
Primul pas în cazul în care resimțiți simptoma-
tologia de mai sus ar fi consultarea medicului 
dumneavoastră de familie. După un examen clinic 
acesta va decide dacă un tratament cu medica-
mente antiinflamatoare nesteroidiene și antialgice 
este suficient sau dacă este nevoie de un consult 
neurochirurgical. La Centrul Medical Nova Vita 
puteți consulta un medic specialist neurochirurg. 
Centrul Medical este dotat cu aparatură modernă 
care ajută nu doar la stabilirea diagnosticului precis, 
dar și la tratarea afecțiunii în cauză. Aici puteți 
beneficia de investigații imagistice, cu ajutorul 
unui aparat RMN performant, în cadrul Centrului 
de Imagistică. Există sală de operație dotată cu 
microscop operator, asigurându-se astfel când 
este cazul o intervenție chirurgicală minim inva-
zivă, cazare în condiții excelente (salon cu maxim 
2 paturi și baie proprie, TV, Wi-Fi, telefon), servicii 
de recuperare-fizioterpie. În majoritatea cazurilor 
simptomatologia se poate trata cu medicație, în 
decurs de 2-12 săptămâni și pacientul nu va avea 
astfel nevoie de alt tratament. Însă fiindcă toți 
percepem durerea în mod diferit, avem nevoie de 

tratamente personalizate. La Centrul Medical Nova 
Vita aveți la dispoziție diferite metode de tratament 
pentru hernia de disc lombară, în funcție de simp-
tomatologia dumneavoastră și de diagnosticul 
exact: chirurgie minim invazivă, fizio-kinetoterapie, 
tratament cu oxigen hiperbaric. Specialiștii noștri 
vă vor ajuta în alegerea celei mai potrivite căi de 
tratament,  personalizat.

când este nevoie de tratament chirurgical în 
hernia de disc lombară?
În cazul în care simțiți că aveți o scădere a forței 
musculare într-unul unul dintre membrele infe-
rioare și ați fost deja diagnosticat cu hernie de 
disc lombară, aveți nevoie cel mai probabil de o 
intervenție chirurgicală pentru eliberarea nervului 
care suferă. Intervenția chirurgicală efectuată în 
cazul în care cauza suferinței este hernierea unui 
disc intervertebral compresiv pe un nerv, constă 
în eliberarea nervului care suferă prin extragerea 
fragmentului discal herniat. Pentru a evita reapa-
riția herniei de disc lombar pe tremen lung, se 
v-a extrage și partea centrală (nucleu pulpos) a 
discului intervertebral nefuncțional. La Centrul 
Medical Nova Vita Tg. Mureș, pacienții se pot 
interna pentru intervenția chirurgicală a herniei de 
disc lombare cu bilet de trimitere de la medicul de 
familie. Preoperator se vor efectua de asemenea 
analize de sânge, se va efectua un EKG, consult 
preanestezic și în funcție de starea de sănătate și 
vârsta pacientului, consult cardiologic. Perioada 
internării este de 1-2 zile.

CENTRUL MEDICAL NOVA VITA
Str. Liviu Rebreanu, nr. 29A,

Tîrgu Mureş, Jud. Mureş, România
0265.260.460; 0735.701.713

E-mail: receptie@nova-vita.ro

chirurgie

Tratamentul herniei  
de disc lombare la  
Centrul Medical Nova Vita
Autor: Dr. Liptak Lorant, Medic Specialist Neurochirurg
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Cum pot preveni părinţii  
tulburările de pronunţie?
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

Tulburările de pronunție sau de articu-
lație sunt cele mai frecvente tulburări 
de limbaj și comunicare. Cea mai 

întalnită formă de tulburare de pronunție 
la copii este dislalia, în care apar omisiuni 
sau înlocuiri ale sunetelor, chiar deformări 
în vorbire, dând un aspect “peltic” sau în 
cazuri grave putând merge până la vorbire 
greu inteligibilă. 
La copiii cu tulburări/întârzieri în dezvoltarea 
limbajului, logopedul foloseşte tehnicile 
de bază ale logopediei şi exerciţii specifice 
pentru corectarea diverselor problem. La 
cei cu alte afectiuni neurologice, abordarea 
presupune parcurgerea anumitor etape, în 
funcţie de abilităţile copilului şi de gradul de 
afectare. 
Mediul familial poate constitui un factor 
declanșator în apariţia deficienţelor de 
pronunţie. Însă, chiar şi atunci când cauza 
tulburării de pronunţie este alta, mediul 
familial şi modul în care familia se rapor-
tează la copilul cu tulburări de pronunţie 
constituie o condiţie agravantă a tulburării, 
atunci când sunt necunoscute sau ignorate 
câteva aspecte, care ţin de specificul tulbu-
rării şi de psihologia copilului. 

Din această perspectivă, este esenţial ca 
părinţii  să cunoască şi să respecte câteva 
reguli, pentru a preveni instalarea sau 
agravarea deficienţelor şi a ajuta copilul în 
procesul corectării:
 Încurajarea gânguritului, acesta fiind 
prima formă de comunicare la copilul mic;
 Dialogul părinților cu copilul, stimu-
lează interesul copilului spre comunicare. 
Până la vârsta de 2-3 ani deși copilul nu se 

poate exprima, el înțelege, are dezvoltat 
limbajul receptiv și mai puțin cel expresiv.
 Vorbirea adultului trebuie să fie clară 
și calmă, expresivă și ritmată pentru a ajuta 
copilul să înțeleagă corect.
 Mimica facială a adultului și formarea 
deprinderii copilului de a privi în ochi interlo-
cutorul, dezvoltă stimularea vizuală și învă-
țarea pronunției corecte prin imitație.
 Stimularea vorbirii în propoziții după 
vârsta de 2 ani, mai întâi propoziții simple 
urmând treptat și cele complexe.
 Cititul poveștilor începe de la cărți cu 
imagini viu colorate și continuă cu povesti 
ușoare și scurte sau poezii.
 Învățarea de cântece și poezii scurte 
ajută la stimularea memoriei.
 Antrenarea copilului în activități zilnice 
care să presupună formarea legăturii dintre 
obiect și cuvânt.
În situația în care copilul și familia nu pot 
depăși anumite praguri și au nevoie de sprijin 
de specialitate este important să se inter-
vină timpuriu pentru a nu afecta dezvoltarea 
globală a copilului.
Colaborarea terapeutilor cu parinții este 
benefică pentru copil deoarece familia este 
resursă pentru copil, iar aplicarea principi-
ilor terapeutice acasă aduce continuitate 
programului de recuperare.

Ne ocupăm, la PAPILLoN cLINIQUe, de 
educarea şi reeducarea limbajului. rolul 
nostru este acela de a restaura şi stabi-
liza limbajul, prin aplicarea diferenţiată a 
tehnicilor specifice. Programează acum o 
evaluare logopedică pentru copilul tău, la 
telefon 0722 297 527.
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Care sunt cele mai bune 
surse de calciu pentru 
organism 

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

nutriţie

Calciul este cel mai abundent mineral din 
organismul nostru, reprezentând până la 
2% din masa corporală. 99% este depo-

zitat în oase şi dinţi, iar restul de 1% se află în 
sânge, în mușchi și limfă.
Este un mineral cu rol foarte important pentru 
organism, asigurând funcţionarea normală a 
sistemului osteoarticular, densitatea osoasă şi 
funcţionarea celulelor musculare şi nervoase.
Printre simptomele cele mai comune ale 
carenţei de calciu se numără:
-tulburările de ritm cardiac şi palpitaţiile;
-senzaţia de amorţeală;
-rigiditatea sau contracţiile musculare involun-
tare (cârceii);
-durerile de cap intense şi persistente;
-dereglările ciclului menstrual sau tulburările 
de menopauză;
-pierderile de memorie şi stările de leşin.

de cât calciu avem nevoie zilnic?
Dovezile actuale sugerează că aportul zilnic de 
calciu ar trebui să fie de aproximativ 1000 mg/
zi pentru adulţi, necesar ce se poate asigura 
exclusiv prin alimentaţie.

Cele mai bune surse de calciu sunt lactatele, 
legumele cu frunze verzi, migdalele, semin-
ţele de susan, seminţele de floarea soarelui, 
fasolea uscată, smochinele, portocalele, 
peştele (sardinele).
Pentru a te asigura că îţi iei necesarul zilnic de 
calciu, trebuie să consumi zilnic: 2-3 porții de 
lactate (lapte, iaurt, brânză slabă, parmezan), 
salate care să conțină legume cu frunze verzi 
(spanac, rucola, salată verde), câteva nuci, 
migdale sau semințe de susan (pot fi incluse 
în salate), pește sau leguminoase. Absorbţia 
calciului în organism poate fi impiedicată de 
consumul unor substanţe pe care le găsim în 
alimente şi băuturi obişnuite. Una dintre ele 
este cafeina, care intră în componenţa cafelei, 
a ciocolatei şi a anumitor ceaiuri. Consumul 
de ceaiuri laxative sau diuretice, de exemplu, 
contribuie la eliminarea calciului prin pierderile 
masive de electroliţi. De asemenea, consumul 
excesiv de sare, produse de carmangerie, alcool 
poate să afecteze absorbţia şi fixarea calciului în 
corpul uman. Medicamentele antihipertensive şi 
antiinflamatoarele steroidiene pot contribui, la 
rândul lor, la eliminarea calciului din organism.
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beneficii  
ale uleiului  
de susan

naturist

Uleiul de susan este bogat în antioxi-
danți, vitamine E, B1, B2, B3, B6 și B9, 
precum și minerale precum calciu, 

magneziu, fosfor, fier, zinc, mangan și cupru.
Nu numai că substanțele nutritive sunt 
benefice atunci când sunt folosite la gătit, 
uleiul de susan face minuni în cosmetică sau 
ca parte a masajelor. Iată cele mai intere-
sante proprietăți ale sale.

Uleiul de susan, un aliat redutabil în 
bucătărie
Utilizat rece în salate sau gătit în mesele 
calde, uleiul de susan este bogat în grăsimi 
bune polinesaturate și mononesaturate care 
ajută la scăderea nivelului de colesterol din 
sânge. Oamenii cărora le place gustul său 
foarte pronunțat se vor delecta cu câteva 
picături la sfârșitul gătitului.

Beneficiile masajelor cu ulei de susan
Uleiul de susan pătrunde rapid sub piele și o 
hrănește profund. Prin urmare, un de masaj 
menține pielea suplă și elastică, o prote-
jează de germeni și accelerează vindecarea. 

La sugari, ajută la reducerea riscului de 
iritație la nivelul feselor.
Pentru a vă delecta cu un moment de bine 
înainte de a merge la culcare, aplicați 
o linguriță de ulei de susan pe picioare, 
masați-vă, puneți șosete pentru a nu vă 
murdări cearșafurile și bucurați-vă de un 
somn odihnitor!

Ulei de susan pentru o igienă dentară 
bună
Făcând o apă de gură cu ulei de susan, redu-
ceți rata bacteriilor cu 85% și reduceți astfel 
riscul de gingivită. 

ameliorează constipaţia
În perioadele de constipație, uleiul de susan 
este un mare aliat. Utilizat alături de alte 
măsuri dietetice (apa potabilă și consumul 
de fibre), ajută sistemul digestiv să revină 
pe drumul cel bun. O lingură dimineața sau 
seara este suficientă pentru a lubrifia intes-
tinul pentru a ameliora constipația.

Beneficiile uleiului de susan pentru păr
Pentru ca părul tău să strălucească fără a 
folosi substanțe chimice, optează pentru 
uleiul de susan. Nutrienții săi esențiali 
vor proteja fibra părului și pielea capului, 
limitând astfel apariția mătreții și căderii 
părului.
La copii, este o formidabilă armă anti-pă-
duchi. Înmoaie-ți părul în ulei de susan, 
masându-ți capul, lasă-l să stea 30 de 
minute și clătește bine cu apă fierbinte și 
șampon.

Sursa: santemagazine.fr 
 Foto: pixabay.com
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GiNSeNG: 
care sunt beneficiile lui?

naturist

Utilizat de peste 5.000 de ani în medi-
cina chineză, „ginsengul este o 
plantă adaptogenă care contribuie la 

echilibrul funcțiilor organismului”, spune 
Stéphane Tetart, naturist francez. 
Studiile științifice prezintă ginsengului ca 
pe un campion al energiei. Luptă împotriva 
sresului și îmbunătățește atât performanța 
intelectuală, cât și cea fizică. 
Această plantă este disponibilă în ceaiuri 
de plante, capsule, fiole sau chiar în extract 
lichid. Pe care să îl alegeți?

ceai de plante ginseng împotriva 
oboselii
Când oboseala se acumulează, putem 
avea încredere în ginseng pentru a recâș-
tiga energia. Restabilește echilibrul dintre 
neurotransmițători, în special, reglează 
acțiunea dopaminei (molecula „dorința de a 
acționa") și serotoninei (molecula fericirii). 
Pe de altă parte, stimulează producția de 

energie la nivel celular. Mitocondriile, „fabri-
cile noastre de energie”, funcționează mai 
eficient. 
Sfatul medicului naturist: de 1 sau 2 ori pe 
zi, luați o infuzie energizantă cu ginseng. În 
mod ideal, începem ziua cu un ceai de plante 
pe stomacul gol pentru un efect imediat de 
„boost”. Gustul său amar de lămâie poate 
fi înmuiat cu 1 lingură de miere. Atenție: 
evitați să comsumaţi după ora 17! 

capsule de ginseng pentru a vă 
menține memoria
Ginsengul este un mare aliat pentru seniori. 
„Deoarece luptă împotriva stresului oxidativ 
și are un efect antiinflamator asupra 
creierului, este un neuroprotector, ceea ce 
înseamnă că această rădăcină protejează 
neuronii pe termen lung”, explică Stéphane 
Tetart. De asemenea, stimulează produ-
cerea unei molecule cerebrale anti-îmbă-
trânire (BDNF), care păstrează memoria și 
funcțiile cognitive, făcându-l ideal pentru 
tinerii pensionari care doresc să-și păstreze 
gândurile clare.
Sfatul medicului naturist: pe tot parcursul 
anului, luați 200 mg de ginseng de două ori 
pe zi, sub formă de capsule, și faceți o pauză 
de 15 zile la fiecare trei luni. Acest lucru 
corespunde în general 1 comprimat dimi-
neața și 1 comprimat la prânz.

ginseng în fiole pentru sistemul 
imunitar
În așteptarea afecțiunilor de iarnă (răceli, 
gripă, bronșită...), putem paria pe o cură 
sezonieră de ginseng. „Ar trebui să știți că 
cortizolul, care este adesea numit „ hormonul 
stresului”, slăbește sistemul imunitar”, 
explică Stéphane Tetart. Ginsengul are un 
efect dublu: reglează producția de cortizol 
și optimizează transformarea zahărului în 
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energie. Toate acestea stimulează producția 
de celule albe din sânge, care ne apără 
corpul împotriva agenților patogeni. 
Sfatul medicului naturist: Ginsengul sub 
formă de fiole de băut este cel mai eficient 
în cadrul unei cure de susținere a sistemului 
imunitar. Din septembrie, luați o fiolă în 
fiecare dimineață (ideal înainte de micul 
dejun), pură sau diluată într-un pahar cu apă 
timp de trei luni.

Extract de ginseng împotriva gându-
rilor negre
O „slăbiciune” temporară sau o depresie 
sezonieră? Pentru a remedia acest lucru 
apelăm la ginseng. Imită acțiunea anti-
depresivelor prin reglarea celor doi 
neurotransmițători implicați în tulbură-
rile dispoziției: serotonina și dopamina. 
Ginsengul creşte, de asemenea, producția 
de Gaba (acid y-amino-butiric), o moleculă 
care controlează schimbările de dispoziție. 
Ca să nu mai vorbim de efectele sale bene-
fice asupra stresului cronic, care alimen-
tează și gândurile negre.

Sfatul naturistului: Ginsengul nu are un 
efect imediat asupra moralului. Trebuie 
să așteptăm două săptămâni pentru ca 
impactul său să fie cu adevărat măsurabil. 
De asemenea, în caz de depresie, recomand 
o cură de trei luni, 5 ml pe zi.

ginseng roșu sau ginseng alb?
Ginsengul roșu este fabricat din rădăcini 
vechi de cel puțin 6 ani, înmuiate în sirop 
și apoi aburite. „Pentru o acțiune intensă 
și imediată, am prefera mai degrabă un 
ginseng roșu: este potrivit pentru persoa-
nele care trec printr-o perioadă de stres sau 
oboseală și care au nevoie de efect rapid”, 
explică Stéphane Tétart. 
feriți-vă de contraindicații: Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) nu recomandă 
utilizarea acestuia de către femeile însăr-
cinate sau care alăptează, persoanele 
care suferă de cancer, tulburări nervoase, 
probleme cardiace, obezitate sau chiar 
hipertensiune arterială. Această rădăcină 
poate interacționa într-adevăr cu anumite 
tratamente medicamentoase.

Sursa: topsante.com



18 | octombrie 2020|  | www.revistabranche.ro

Oul, cât de des  
îl putem consuma?

sănătate

Deşi criticat pentru conținutul său ridicat de 
colesterol, oul are totuși o mare valoare 
nutritivă şi este binevenit în meniurile 

noastre, dacă este consumat în cantități 
rezonabile.

oul este o sursă excelentă de proteine
În timpul gestației, embrionul puiului este 
izolat în ou, care trebuie să conțină toți nutrienții 
necesari dezvoltării sale sănătoase. Aceasta 
explică marea sa valoare nutritivă. Proteinele 
sale au astfel toți aminoacizii esențiali pe care 
corpul nostru nu-i poate sintetiza, în proporții 
echilibrate în comparație cu nevoile noastre. 
Două ouă de 60 g furnizează 15 până la 16 g de 
proteine, echivalentul unei fripturi sau a unui file 
de pește de 100 g. Consumate crude sunt mai 
greu de digerat, însă dacă sunt gătite, proteinele 
sunt foarte bine asimilate. Atenţie, dacă oul este 
prea gătit, proteinele din gălbenuș sunt mai greu 
de digerat. 

consumul a trei ouă pe săptămână nu 
crește colesterolul!
Ouăle conțin 11 g de lipide la 100 g, toate loca-
lizate în gălbenuș. Aceștia sunt în principal acizi 
grași nesaturați, de bună calitate nutrițională. 
Ouăle pot fi o sursă de omega 3 atunci când sunt 
obținute de la găinile hrănite cu semințe de in, 
bogate în precursori de omega 3. De asemenea, 
au și un nivel ridicat de colesterol (500 mg la 
100 g), semnificativ mai mare decât carnea 
(aproximativ 80 mg /100 g). Cu toate acestea, 
studiile au arătat că în cazul consumului unui 
ou pe zi, acesta nu are nicio influență asupra 

colesterolului și, prin urmare, asupra riscului 
de boli cardiovasculare pentru aproape 95% 
din populație. În plus, alimentele bogate în acizi 
grași saturați (brânză, carne roșie etc.) par a fi 
mai implicate în creșterea colesterolului din 
sânge. Cu toate acestea, consumul frecvent de 
ouă nu este recomandat persoanelor cu nive-
luri ridicate de colesterol din sânge, dar pentru 
restul populației, trei ouă pe săptămână pot face 
parte dintr-un meniu echilibrat.

Poate fi păstrat la 4 ° c și nu trebuie fi 
spălat!
Când oul este proaspăt, coaja acestuia este 
acoperită cu o cuticulă impermeabilă bacteriei 
Salmonella, vectorul salmonelozei, o intoxi-
cație alimentară gravă. Dar această protecție 
este fragilă și sensibilă la apă. Acesta este 
motivul pentru care se interzice spălarea ouălor. 
Schimbările bruște de temperatură sunt, de 
asemenea, fatale pentru cuticule și provoacă 
microfisuri în coajă care modifică această 
barieră de protecție. De la depunere până la 
vânzare, oul urmează deci o scădere treptată a 
temperaturii de la 41 ° C (temperatura internă 
a găinii) la aproximativ cincisprezece grade în 
locurile de vânzare. Acasă, este recomandabil 
să le păstrați la 4 ° C, temperatura la care sunt 
inactivate bacteriile Salmonella. Acestea ar 
trebui consumate rapid odată scoase din frigider. 

feriți-vă de alergii!
Oul de pasăre este, după laptele de vacă și 
arahide, cea mai frecventă cauză de alergie 
alimentară la copiii cu vârsta sub 5 ani. 
Simptomele sale sunt de obicei ușoare (eczeme, 
urticarie), dar în 4 până la 5% din cazuri poate 
provoca șoc anafilactic care pune viața în pericol. 
Ouăle pot fi utilizate la prepararea unei varietăți 
largi de alimente (prăjituri, sosuri, paste etc.). 
Legislația europeană impune menționarea lor 
pe etichetă, în lista ingredientelor. Este impor-
tant să citiți cu atenție această listă, deoarece 
pot apărea mai mulți termeni: „ou”, „proteină din 
ou”, „produs din ouă”, „lizozim din ou” sau „albu-
mină din ou”.

Sursa: scienceetavenir.fr
Foto: picjumbo.com
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