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ABONAMENTE
În perioada 1–20 a fiecărei luni, la toate 

oficiile poștale din ţară, se pot încheia abo-
na mente la „Viaţa Medicală” până la sfârșitul 

anului 2021. În Catalogul de presă al Poștei 
Române, „Viaţa Medicală” 

figurează la Nr. 23078. 

Abonamentele se pot încheia și direct 
în redacţie, pe toată durata lunii, pentru o 

perioadă de 1, 3, 6 sau 12 luni.
 Titularii abonamentelor pe 12 luni 

sunt creditaţi astfel:
 – membrii Colegiului Medicilor 

Stomatologi din România – 5 ore de EMC;
 – membrii Colegiului Farmaciștilor din 

România – 10 ore de EFC;
 – membrii OBBCSSR – 7 credite FPC;
 – membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC.
Detalii la tel.: 021.315.60.60, de luni până joi, 

orele 10-15, sau prin e-mail: 
abonamente@viata-medicala.ro.

Conducerea săptămânalului 
„Viaţa Medicală” respectă opiniile titularilor 
de rubrică (persoane fizice sau juridice), ale 
colaboratorilor ocazionali și ale redactorilor 

săi, chiar dacă nu întotdeauna și le însușește, 
câtă vreme acestea sunt argumentate și 

exprimate într-un limbaj decent.

Nutriţie

P rioritatea, atunci când 
temperaturile sunt ridi-
cate, este hidratarea. O 
putem realiza prin aport 

de lichide, dar și prin alimente cu 
un conţinut bogat în apă. 
 Ce lichide sunt indicate? Apă, 
apă și iar apă. La temperatura ca-
merei, sau răcită în frigider, de 
preferat fără cuburi de gheaţă 
pentru a nu distruge smalţul din-
ţilor. De asemenea, ceaiuri la tem-
peratura camerei, infuzii, sau apă 
aromată cu o felie de castravete/
lămâie sau portocală ori cu frunze 
de mentă. Totodată, apa minerală, 
prin sărurile minerale pe care le 
conţine, previne deshidratarea și 
depleţia de sodiu, potasiu, magne-
ziu, calciu. 
 Chiar dacă sunt savuroase, li-
mitaţi consumul de lichide dulci 
sau care conţin cafeină, pentru a 
nu aduce calorii în exces și a preve-
ni supraconsumul de cafeină, care 
trebuie limitată la mai puţin de 
400 mg/zi. Vedetele verii sunt ve-
getalele și fructele. Avem alimente 
cu conţinut de peste 90% apă, care 
combinate în salate sau diverse 
ghiveciuri de legume fac deliciul 
meselor de vară. (Tabel) 

Pepenele roșu, „solistul” 
verii 2021
 Dintre fructele de sezon putem 
menţiona pepenele – unii îl știm 
ca lubeniţă, alţii ca harbuz. Pen-
tru mine e simbolul verilor vesele 
petrecute la bunici și al jocurilor 
până seara târziu cu verii mei. 
 Cu un conţinut de vitamina C 
care asigură 20% din doza zilnică/
porţie, bogat și în vitamina A, po-
tasiu, magneziu, vitaminele gru-
pului B, carotenoizii alfa și beta, 
licopen, cucurbitacină și citrulină, 
pepenele roșu face parte din cate-
goria alimentelor dense nutritiv, 
valoroase pentru sănătate. Cucur-
bitacina are efect antitumoral, iar 
citrulina stimulează sinteza de 
oxid nitric (ne reamintim de fai-
mosul Louis Ignarro care a luat 
premiul Nobel pentru descoperi-
rea beneficiilor acestei molecule) 
cu efect vasodilatator, scade dure-
rile musculare la sportivi și atenu-
ează disfuncţia erectilă. 
 E de menţionat că porţia de 
pepene roșu este de 150 de grame. 
Poate fi consumată o felie rece, 
ca gustare, după amiaza, sau di-
mineaţa. Această cantitate nu va 
prezenta niciun pericol nici măcar  

pentru persoanele cu diabet za-
harat, pentru că, chiar dacă are  
6 carbohidraţi/100g și index glice-
mic mare, de 72 (cel galben 65, iar 
pâinea neagră are 65), încărcătura 
glicemică pentru 150 g de pepene 
roșu este mică – 9 (până la 10 este 
considerată mică). În concluzie, ne 
putem bucura de savoarea și aroma  
pepenelui roșu, respectând porţia 
corectă.

Sănătate cu savoare 
 Știaţi că cireșele conţin me-
latonină și ne ajută să dormim 
mai bine? Dar că prin conţinutul 
de antocianine ajută la reface-
rea sportivilor după antrena-
ment? Caisele combat astenia, 
insomnia, fiind de asemenea și 
surse de calciu, fosfor, potasiu. 
Nu uităm de nectarine pentru a 
ne menţine sănătatea pielii, iar 
ca energizante și pentru reface-
rea tranzitului intestinal alegem 
prunele. 
 În zilele toride sunt de evitat 
alimentele condimentate exce-
siv (prea picante, prea sărate), 
dar și cele foarte dulci. De ase-
menea, aș limita mâncarea pră-
jită, dar aș opta pentru salate cu 
legume proaspete, sau alimente 
gătite la cuptor sau grătar. Su-
pele, ciorbele cu multe legume, 
servite la temperatura camerei 
sau reci pot fi deliciul verii, fi-
ind și valoroase nutritiv. Supa 
de roșii (eventual cu busuioc) 
este chiar mai bogată în licopen  

decât roșiile crude. Dintre surse-
le de carne, alegerea ideală pen-
tru vară poate fi peștele, consu-
mat în diverse variante, chiar de 
câteva ori pe săptămână.
 Așa cum ne subliniază Ghidul 
american de nutriţie 2020-2025, 
alimentaţia noastră trebuie să se 
focuseze pe alimente dense nu-
tritiv, respectând obiceiurile și 
tradiţiile culturale. Așa că vara, 
pe căldură mare, ne ascultăm 
corpul, mâncăm mai puţin, ne 
hidratăm, dar gustăm cu plăcere 
un caș dulce de vacă (sau o tele-
mea) cu roșii, niște dovlecel um-
plut la cuptor sau o supă de roșii 
gătită cu puţin busuioc, rece și 
răcoritoare. Ce să mai spunem 
de o salată de vinete (cu doar pu-
ţin ulei de măsline sau chiar nu-
mai cu un strop de suc de lămâie) 
cu ardei și pâine neagră prăjită.
 Iată că vara ne stimulează ima-
ginaţia să mâncăm sănătos, dar 
și gustos și să ne bucurăm de zile 
frumoase... chiar și așa de toride.

Dr. Anca Hâncu

Alimentaţia Alimentaţia 
pe vreme pe vreme 
canicularăcaniculară
Scăderea apetitului este primul simptom pe 
caniculă, împreună cu o ușoară oboseală. Este 
un semn că trebuie să ascultăm semnalele 
oferite de propriul corp și să mâncăm mai puţin 
și mai ușor. Adică să reducem porţiile, dar și 
densitatea calorică a alimentelor.

Tabel. Principalele legume de sezon

Aliment/ (kcalorii/100 g) Micronutrienţi Rol Rol potenţial în prevenţie

Roșii (18) Licopen (se păstrează și 
după fierbere), betacaroten, 
acid clorogenic

Antioxidant, anticancerigen,
menţine frumuseţea pielii, 
mai ales după expunerea la 
soare

Boli canceroase, diabet 
zaharat, controlul tensiunii 
arteriale

Ardei roșu (15) Vit C, vit A, caroten, licopen Stimularea sistemului imun Tulburări digestive, boli 
hepatice, cardiovasculare

Castraveţi (15) Vit K, Magneziu, fiscetina, 
flavonoid asociat protecţiei 
celulei nervoase

Protejează pielea de 
îmbătrânire, accentuează 
memoria prin fiscetină

Constipaţie și eliminarea 
bacteriilor, ajută digestia

Varză (31) Vit C (nu se pierde prin 
gătit), acid folic, calciu, fier, 
potasiu

Antioxidant Menţine sănătatea vaselor 
sanguine și a inimii

Dovlecei (15) Vit B9, Vit A, fosfor, 
potasiu, magneziu

Antiinflamator Astm, constipaţie

Vinete (35) bioflavonoide Antioxidant Diabet zaharat

Frunze verzi: salată, 
spanac, valeriană, salată 
iceberg

Antioxidanţi care luptă cu 
radicalii liberi

Antioxidant, combat senzaţia 
de foame

Reglarea tranzitului 
intestinal


