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O alimentație sănătoasă este importantă în toate etapele vieții. Contribuie la sănătate și la starea de bine. Și, în plus, 
efectele sale nu se limitează la momentul prezent, ci au consecințe pentru sănătatea din viitor.

În societatea noastră există o importantă preocupare pentru anumite boli cronice care au legătură strânsă cu ceea 
ce mâncăm, cum ar fi obezitatea, bolile cardiovasculare și anumite tipuri de cancer. Totuși, alimentația umană se 
caracterizează prin a fi foarte variată și din această cauză este dificil să ne dăm seama care dintre alimentele pe care 
le consumăm influențează mai mult sănătatea, din moment ce nu obișnuim să mâncăm un singur aliment, ci combinăm 
multe și în mii de feluri.

Cu scopul de a ajuta familiile să ia decizii mai sănătoase privind cumpărăturile și mâncarea, vom analiza pe rând grăsimile 
din dieta copiilor, deoarece există multe aspecte care au importanță în sănătatea pe termen lung. În următoarele articole 
vom analiza de asemenea și zaharurile, produsele lactate și alte grupe de alimente.

Ce sunt grăsimile și la ce folosesc?

Sunt substanțe chimice prezente în multe alimente și, de asemenea, în corpul uman. Cea mai cunoscută funcție a lor 
este aceea de rezervă de energie (un gram de grăsime asigură 9 Kcal). Fără ele nu este posibilă asimilarea anumitor 
vitamine cum ar fi A,D, E și K. De asemenea au multe și importante alte funcții mai puțin cunoscute.

Ce rol au grăsimile în corpul uman?

    De a susține și proteja organele interne, cum ar fi rinichii. Dacă nu ar exista grăsimea ”ar cădea” în partea de jos 
a abdomenului.

    Reprezintă provizia, rezerva de energie când nu există mâncare. În timpul sarcinii grăsimea se depozitează pentru 
a putea fabrica lapte și a alimenta copilul după ce se naște.

    Sunt precursori ai anumitor substanțe cum ar fi hormonii steroizi, prostaglandinele, anumite vitamine și compo-
nente ale sângelui care contribuie la coagulare, între altele.

    Fac parte din membranele tuturor celulelor organismului, inclusiv cele ale creierului.

Când se gândesc la grăsimile corpului, majoritatea persoanelor cunoaște doar două tipuri: cea care se acumulează sub 
piele în cantitate mai mare sau mai mică și care preocupă mai ales pe cei care au un exces ponderal, și cea care se 
măsoară în sânge: colesterolul.

În ziua de astăzi există multe persoane, de toate vârstele, care suferă de obezitate, deoarece corpul nostru este mai 
bine pregătit ”să economisească” în cazul unei lipse de alimente decât să trăiască într-o societate în care există ali-
mente din abundență.

Colesterolul este o grăsime naturală care se găsește în țesuturile animalelor, inclusiv ale omului. De mult timp se știe 
că excesul de colesterol stă la originea bolilor cardiovasculare. Ceea ce se întâmplă este că moleculele de grăsime se 
acumulează în pereții vaselor de sânge și, încetul cu încetul îi astupă până când se ajunge la momentul apariției unor 
boli grave: angina pectorală și infarctul de miocard sau infarctul cerebral…
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Un fapt interesant este că laptele matern conține mult colesterol și, totuși, este foarte sănătos. Așa cum s-a supus mai 
înainte, colesterolul este esențial în dezvoltarea creierului. Cea mai mare parte din colesterolul pe care îl avem în sânge 
este fabricat de propriul nostru corp. Doar o treime provine din alimentație.

Pentru a fi transportat în sânge, colesterolul are nevoie să se lege de anumite particule care se numesc lipoproteine. 
Există mai multe tipuri. Cele mai cunoscute sunt următoarele două:

LDL, care sunt lipoproteinele de densitate mică, și conduc colesterolul de la ficat la nivelul întregului organism, dar 
pe drum aderă la artere, formând plăcile de aterom, adică arterioscleroza. Din acest motiv, colesterolul legat de LDL îl 
numim colesterolul ”rău”.

HDL, care sunt molecule mai dense, care preiau colesterolul din sânge și îl transportă din nou la ficat. Datorită acestei 
funcții de ”curățenie” spunem că colesterolul legat de HDL este ”bun”.

În afară de acestea, există trigliceridele, care transportă grăsimile spre celule. De aceea, sunt bune, cu excepția 
situației când există în exces.

Grăsimile din alimente

Multe alimente conțin grăsimi. Unele de origine animală (carnea, laptele și derivatele, mezelurile, peștele, ouăle) și al-
tele vegetale: fructe cum ar fi măslinele, avocado sau cocos, sau semințe cum ar fi cele de floarea soarelui, porumbul 
sau arahidele.

Grăsimi vizibile și grăsimi ascunse

Grăsimile și uleiurile pot fi clar vizibile în alimente, cum ar fi de exemplu, uleiul pentru gătit și pentru salată, untul, 
smântâna sau grăsimea vizibilă din carne. Altele sunt amestecate cu alte componente din aliment și nu sunt așa de 
evidente. 70% dintre grăsimile pe care le consumăm sunt ascunse, de aceea trebuie să fim atenți la etichetele de pe 
alimente.

Toate grăsimile sunt la fel?

Din punct de vedere chimic, se clasifică după structură, ceea ce va avea consecințe asupra sănătății. Se vorbește 
așadar de grăsimi saturate, care sunt cele care influențează cel mai mult creșterea de colesterol în sânge și de cele 
nesaturate. În cadrul acestui al doilea grup, unele sunt polinesaturate, care în marea lor majoritate sunt benefice pentru 
sănătate, cum ar fi acidul oleic din uleiul de măsline și altele mononesaturate, care la rândul lor, pot fi de tip “cis” sau 
“trans”. Există puține grăsimi “trans” în natură, (numai în carnea grasă de vită și în laptele de vacă și oaie); majoritatea 
sunt artificiale și se folosesc la fabricarea alimentelor industriale.

Grăsimile “trans”, numite și “hidrogenate”, deși sunt mononesaturate, sunt nocive pentru sănătate deoarece au o 
structură rigidă și în consecință contribuie de asemenea la transformarea rigidă a arteriilor și vaselor de sânge, deo-
arece fac parte din membrana celulară.

Grăsimile nesaturate și avantajele lor

Anumite tipuri de grăsimi sunt foarte sănătoase. Desigur că nu trebuie să abuzăm de ele, deoarece aduc multe calorii, 
dar sunt necesare și benefice sănătății. Este cazul majorității uleiurilor vegetale (mai ales de măsline, sau rapiță…), 
fructelor seci cum ar fi alunele, migdalele, nucile și arahidele și grăsimilor din pește. Consumul acestor alimente poate 
servi la creșterea colesterolului HDL (cel bun).

Între grăsimile polinesaturate există două ”familii” care sunt la modă: acizii grași omega-6 și omega-3. Primii sunt 
derivați ai acidului linoleic și ceilalți ai acidului alfa-linolenic.

Grăsimile hidrogenate sau grăsimile “trans”: ce sunt și unde le găsim

Grăsimile mononesaturate naturale sunt de obicei lichide. Totuși, în industria alimentației se preferă folosirea grăsimilor 
semisolide, deoarece alimentul care rezultă la final este mai ușor de mânuit și se conservă mai bine. Din acest motiv se 
recurge la hidrogenarea grăsimilor, ceea ce modifică structura lor chimică și devin mai rigide. Aceasta, deși a însemnat 
succesul multor produse comestibile, presupune un risc pentru sănătate.

Alimentele cu mai multe grăsimi hidrogenate sunt de obicei semipreparate sau gata preparate, adică alimente indus-
triale, în general ambalate. De exemplu, toate tipurile de aperitive care sunt puse în ”pungă sau împachetate”, cartofii 
pregătiți deja pentru a fi prăjiți, alimentele industriale pe bază de cocă, mulți biscuiți și checuri, multe dulciuri, alimentele 
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preparate cu ciocolată și multe altele.

Unde se găsește colesterolul?

Am spus deja că organismul uman fabrică colesterol. Doar o treime provine din alimente. Alimentele de origine animală 
conțin destul de mult colesterol: cărnurile, grăsimile, mezelurile, și de asemenea laptele de vacă, smântâna și alte de-
rivate. Uneori se observă ușor, cum ar fi șunca sau striurile de grăsime din carne; alteori nu se vede, dar este acolo. În 
multe alimente gata preparate există grăsime ascunsă de origine animală, cum ar fi de exemplu, înghețatele.

Toate grăsimile vegetale sunt la fel de bune?

Nu. Este important de știut că uleiul de măsline este unul dintre cele mai bune. Alte uleiuri vegetale comestibile sunt de 
asemenea bune pentru sănătate (de arahide, de porumb, de rapiță). Dar uleiul de cocos și cel de palmier cresc coles-
terolul, motiv pentru care trebuie evitate. Problema este că se folosesc la fabricarea multor bomboane și dulciuri și nu 
mereu sunt menționate pe etichete.

Recomandări privind consumul de alimente care conțin grăsimi

Tip de grăsime Se găsesc în Recomandare

Saturate Carne de orice tip de proveniență: porc, vită, 
pasăre, miel, vânat…

Potroace și viscere.

Mezeluri, carne tocată, cârnați…

Untură, bacon.

Lapte și toate derivatele sale: unt, brânză, 
smântână, iaurt, deserturi…

Ouă (gălbenuș).

Margarine de consistență dură și grăsimi 
pentru cofetărie, ulei de cocos și ulei de 
palmier.

Consum redus de carne roșie  (doar 
ocazional).

Consum moderat de carne ”albă” (2-3 ori 
pe săptămână).

Îndepărtați pielea cărnii de pasăre înainte 
de a o găti.

Serviți produse lactate semidegresate.

Se pot consuma 3-5 ouă pe săptămână.

Limitați consumul de produse pe bază de 
cocă, dulciuri, torturi și mezeluri.

Polinesaturate Grăsimi polinesaturate omega-3: pește: 
somn, macrou, scrumbie, păstrăv…

Nuci, semințe de rapiță, semințe de soia, 
semințe de in și uleiurile lor.

 
Grăsimi polinesaturate omega-6: semințe 
de floarea soarelui, germeni de grâu, 
susan, nuci, soia, porumb și uleiurile lor.  
Anumite margarine (a se vedea eticheta).

Serviți pește oceanic sau marin de 3-5 ori 
pe săptămână.

Folosiți ulei vegetal  (de preferință de 
măsline) pentru gătit, condimentat sau 
salate.

O porție de fructe seci din când în când. 

Mononesaturate cis Ulei de măsline și de rapiță.

Arahide.

Fructe seci (fistic, migdale, alune, nuci de 
macadam, anacard, nuci Carya, alune și 
uleiurile acestora.

Mononesaturate  trans Cereale cu ciocolată pentru micul dejun. 

Biscuiți, produse din cocă, prăjituri, dulciuri.

Gustări (prăjeli, “pachețele”…)

Mâncăruri gata preparate. 

Sosuri.

Floricele pentru microunde.

Evitați consumul acestor alimente.

Citiți etichetele produselor: atenție dacă 
scrie “uleiuri  vegetale hidrogenate”.
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Citiți etichetele produselor: atenție dacă scrie “uleiuri vegetale hidrogenate”.

(*) Multă atenție cu fructele seci la copiii mai mici de 4 ani, deoarece există pericolul să se înece cu ele.

Nu uitați:

    Un pic de grăsime în alimentație este necesară pentru a asimila vitaminele liposolubile și pentru aportul energetic. Un 
consum moderat de grăsimi menține un bun nivel de colesterol HDL.

    Până la vârsta de 2-3 ani nu este nevoie să ne facem griji cu cantitatea de grăsimi pe care o servesc copiii, dar întot-
deauna trebuie încercat ca acestea să fie grăsimi sănătoase.

    Grăsimile aduc multe calorii, și de aceea consumul în exces poate contribui la creșterea ponderală.

    Colesterolul din sânge crește dacă se consumă carne (deoarece conține proteine animale și grăsimi) și alte grăsimi 
cum ar fi smântâna din lapte și grăsimi hidrogenate sau “trans”.

    Colesterolul din sânge scade dacă se consumă amidon (orez, pâine, cartofi, paste), fructe, verdețuri și zarzavaturi; 
de asemenea scade dacă se realizează în mod regulat activitate fizică.

    Riscul cardiovascular asociat creșterii de colesterol este reversibil dacă se schimbă obiceiurile.

    Alimentele industriale, care de obicei conțin grăsimi ”trans” trebuie limitate.

    Este important să ne uităm pe etichetă la ce tip de grăsimi conțin produsele achiziționate. Dacă scrie ”grăsimi hi-
drogenate” sau ”grăsimi trans” este recomandabil să alegem alt produs. Expresia ”grăsimi nesaturate”, ”grăsimi parțial 
hidrogenate” nu specifică ce tip de grăsime este, și de aceea, pentru orice eventualitate este mai bine să ne abținem.

    Pentru a prăji, este recomandabil să folosim uleiuri bogate în grăsimi mononesaturate, cum ar fi uleiul de măsline sau 
de arahide. În plus, nu este convenabil să se încălzească excesiv, deoarece se denaturalizează din cauza căldurii. Este 
convenabil să schimbăm frecvent uleiul.

 


