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Întotdeauna în 
această perioadă a 
anului ne dorim să 
arătăm mai bine ca 
oricând, să avem un 
trup de invidiat și 
un bronz frumos și 
sănătos. Este foarte 
bine, dar trebuie să 
avem grijă ca totul 
să aibă la bază o 
alimentație corectă, 
echilibrată, care să-i 
asigure organismului 
aportul de nutrienți 
de care are nevoie. 
Iată ce ne recomandă 
specialiștii!

 
“Acum este momen-

tul ideal pentru detoxifie-
rea organismului! Trebu-
ie să renunțăm la vechile 
obiceiuri de alimentație, 
încărcate caloric, con-
sistente și să alegem în 
schimb o dietă asorta-
tă anotimpului. Boga-
tă în fructe și legume, în 
combinație cu oleaginoa-
se, leguminoase, lacta-
te mai degresate și car-
ne albă slabă, preferabil 
pește sau fructe de ma-
re”, explică Luminița Flo-
rea, medic specialist dia-
bet, nutriție și boli meta-
bolice din cadrul Centru-
lui Medical ProVita.

Ce să mâncăm 
pentru a avea un 
organism sănătos 
pe timp de vară? 

Specialiștii spun că 
pentru a ne purifica or-
ganismul de toxine și a 
ne bucura de o sănătate 
de fier în timpul verii, tre-
buie să profităm la maxi-
mum de:
  proteinele anima-
le ușor digerabile: carne 
albă (pui/curcan, pește 

slab sau gras oceanic), 
ou, lapte și derivate din 
lapte (brânzeturi până 
spre maximum  18-20% 
grăsime, de vacă sau ca-
pră);
 legumele și fructele 
proaspete, de sezon (ca-
re asigură un aport ma-
xim de nutrienți speci-
fici);
 cerealele și semințele 
(de in, susan, cânepă, 
floarea soarelui, dovleac, 
goji);
  oleaginoasele (nuci, 
alune, fistic, caju, mig-
dale);
 pseudocerealele: mei, 
quinoa, hrișcă, cuș-cuș;
  leguminoasele: năut, 
linte, mazăre, fasole boabe.

Combinațiile 
alimentare 
corecte

În afară de ceea ce 
mâncăm, este foarte im-
portant să știm cum să 
mâncăm și să ținem cont 
de combinațiile alimenta-
re corecte:

 fructele se pot 
combina optim cu cere-
alele și oleaginoasele, 
eventual lactate ușoare 
tip iaurt, sana, kefir;

 carnea, peștele, 
brânzeturile și ouăle se 
pot asocia energetic și 
nutritiv optim cu legume-
le cât mai puțin procesa-
te termic și mai dietetice 
(wok, grătar, salate, abur 
rapid);

 proteinele vegeta-
le din leguminoase (nă-
ut, linte, mazăre, fasole), 
precum și cerealele inte-

grale tip paste sau orez 
se combină corect tot cu 
legumele.

Ce alimente să 
evităm

Este important să 
evităm:

 grăsimile anima-
le (carnea grasă roșie – 
porc, vită, tocăturile, me-
zelurile, afumăturile, con-
servele, untul sau smân-
tâna integrale, brânze-
turile foarte grase – oa-
ie/bivoliță, prăjelile – 
tip mici, cârnați, chifte-
le, șnițele, produsele tip 
fast-food);

 glucidele rafinate, 
derivate de zahăr și făi-
nă albă (prăjituri, bom-
boane, patiserie, foieta-
je, cremele de patiserie, 
gogoși etc.);

 băuturile energi-
zante consumate în ex-
ces: carbogazoase, ce 
conțin cofeină, cafeaua 
și ceaiul verde în canti-
tate mare, iar alcool cu 
moderație.

Dacă facem sport, 
trebuie să acordăm o 
atenție suplimentară hi-
dratării: „Studiile au de-
monstrat că pierderi mici, 
de doar 1-2% din greuta-
tea corporală, prin deshi-
dratare, pot duce la scă-
deri ale performanței 
sportive cu 10-20%! Asi-
gurarea aportului co-
rect de apă este vital și 
depășește recomandarea 
standard, în condiții ba-
zale, de minimum doi litri 
de lichide pe zi”, adaugă 
dr. Luminița Florea.

sănătate
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Cel mai mare spital de stomatologie 
din România, gata în trei ani

Clădirea va avea un 
regim de înălțime de 
P+2E. Parterul și eta-
jele superioare vor cu-
prinde cabinete medi-
cale, săli de așteptare, 
spații pentru prezentări 
și ședințe, farmacie, gru-
puri sanitare, zone admi-
nistrative. În același cen-
tru își vor desfășura acti-
vitatea practică studenții 
și cadrele didactice de 
la Facultatea de Medi-
cină Dentară, urmare a 
unui protocol încheiat 
între Primăria sectoru-
lui 4 și UMF „Carol Davi-

la“. Pentru a facilita ac-
cesul, în imediata veci-
nătate a spitalului a fost 
construită deja o parca-
re de 236 de locuri, ur-
mând ca noi parcaje 
să fie configurate și în 
 curtea unității medicale. 
Potrivit dr. Ecateri-
na Ionescu, prorecto-
rul UMF „Carol Davila“  
din București, acesta es-
te primul spital universi-
tar de profil care se re-
alizează din fonduri pu-
blice și care va reuși să 
integreze activitatea me-
dicală cu cea academi-

că, în sensul concreti-
zării furnizării de servi-
cii de sănătate stoma-
tologică către populație, 
dar și formării viitorilor 
specialiști din faculta-
tea de medicină dentară.  
„Înregistrăm o premie-
ră de care românii aveau 
nevoie de foarte mult 
timp. Practic discutăm 
despre primul spital uni-
versitar cu profil de me-
dicină dentară din Româ-
nia și la nivel de Bucu-
rești, de prima construc-
ție de la zero, prima in-
vestiție publică ce s-a de-
rulat în acest oraș și se 
derulează în ultimii 50 de 
ani“, a spus primarul sec-
torului 4, Daniel Băluță 
într-o conferință de presă 
în care a și anunțat noul 
proiect. Lucrările ar urma 
să înceapă cel mai târziu 
în data de 15 octombrie, 
termenul de finalizare fi-
ind de trei ani.

Cel mai mare spital de stomatologie din România 
va fi construit în sectorul 4 al Capitalei, mai exact 
pe Șoseaua Olteniței nr. 9, lângă Orășelul Copiilor. 
Unitatea sanitară se va întinde pe o suprafață de 
aproape 5.000 de metri pătrați și va avea 65 de 
cabinete, săli de operație și un amfiteatru. Spitalul 
va fi dotat cu aparatură medicală de ultimă 
generație și își va deschide porțile pentru pacienți 
peste trei ani.   

Știați că ultimele zile de vară sunt ideale 
pentru a ne detoxifia organismul? 

Regulile esenţiale 
ale alimentării şi 

hidratării! 

În același timp, trebuie să acordăm mare atenție 
hidratării, mai ales în zilele cu temperaturi crescute. 
organismul are nevoie obligatoriu de o cantitate de 
doi litri de lichide pe zi, preferabil din apă (plată sau 
minerală, carbogazoasă) și ceaiuri neîndulcite sau 
slab îndulcite. aceste lichide trebuie consumate ideal 
la temperatura camerei, nu foarte reci, pentru a nu 
produce agresiune termică suplimentară organismului 
care încearcă să se adapteze la temperaturile ridicate 
din atmosferă.

Sfatul medicului:
Lichidele trebuie consumate 
la  temperatura camerei!


