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Nutriționistul Carmen 
Tenescu susține că aces-
te salate se pot prepara 
din oricare dintre ingre-
dientele următoare: sa-
lată verde, sfeclă roșie, 
mozzarela, ou fiert, ton, 
porumb, semințe, ar-
dei gras, castravete, spa-
nac, fasole verde, avoca-
do, roșii, brânză telemea 
și cubulețe de carne sla-
bă. Potrivit specialistului, 
legumele sunt aliatul per-
fect în dietele de slăbire 
și, pe lângă proprietățile 
lor nutritive, aduc și apor-
tul de energie necesar în 
zilele caniculare sau imu-
nitatea de care avem ne-
voie în perioade de risc 
epidemiologic, cum este 
cea pe care o traversăm. 

Dieta cu salată. 
Meniul zilei

Nu vă gândiți, însă, că 
trebuie să consumați doar 
salate, dimineața, la prânz 
și seara! În timpul dietei, 
potrivit nutriționistului, 
micul dejun poate con-
sta fie într-un bol de sa-
lată de fructe, fie în două 
felii de pâine + o jumăta-
te de avocado + o lingu-
ră de cremă de brânză, fie 
într-un iaurt sau 150 
ml lapte + 2 lin-
guri de cereale 
(mix de cere-
ale/ fruc te us-
cate/semințe 
la alegere) 
ori o felie de 
pâine cu unt 
+ o felie de 
cașcaval + un 
ou fiert. „Este 
suficient ca do-
uă zile pe săptă-
mână să consumăm 
la prânz doar mix de sa-
lată, iar trei zile pe săptă-
mână să includem în me-
niu o palmă de carne sla-
bă, la alegere (pasăre/ 
pește/porc etc.) alături 
de un bol de salată ver-
de, cu roșie, castravete și 
o linguriță de ulei de măs-
line. De asemenea, la ma-
sa de seară, cel puțin do-
uă zile pe săptămână este 

i n -
d i c a t 

să consu-
măm un mix de salată de 
legume la alegere, iar al-
te două zile să mizăm pe 
lactate - o felie de brân-
ză cu două roșii sau o ju-
mătate de avocado cu o 
felie de brânză; alte do-
uă variante pot fi o cană 
de sana/chefir, plus o fe-
lie de pâine sau o cană de 
supă-cremă de legume și 

câteva cubulețe de tele-
mea -  pentru ca rezulta-
tul dietei să fie vizibil”, ne-
a explicat specialistul Car-
men Tenescu. 

Beneficiile 
legumelor 
recomandate
 Salata verde es-

te o sursă incredibilă de 
fibre naturale, care aju-
tă la reducerea  coleste-
rolului „rău” și la controlul 
glicemiei. Aportul adecvat 
de fibre susține pierderea 
în greutate și menținerea 
unei greutăți sănătoase. 
Salata normalizează tran-
zitul intestinal și previne 
bolile digestive. 
 Spanacul este, de 

asemenea, o importan-
tă sursă de calciu, vitami-

ne, fier și antioxidanți, fi-
ind un aliment excelent în 
orice dietă fără carne sau 
lactate. Conținând în ma-
re parte doar apă, spa-
nacul este sărac în calo-
rii, dar plin de nutrienți 
precum: vitaminele K, A 
și C, magneziu, acid folic 
și antioxidanți, esențiale 
pentru oase sănătoase, 
energie, sânge sănătos, 
pentru mușchi, nervi și 
inimă.
 Sfecla și sucul 

de sfeclă sunt minuna-
te pentru îmbunătățirea 
sănătății inimii. Această 
legumă are conținut ri-
dicat de nitrați sănătoși 
pentru inimă și tensiu-
nea arterială. De aseme-
nea, conține un antioxi-
dant numit acid alfa-li-
poic, recomandat pentru 

problemele nervoase le-
gate de diabet. Aceasta 
poate fi consumată atât în 
stare naturală, ca ingredi-
ent în salată, cât și fiartă 
sau coaptă ori sub formă 
de suc.
 Roșiile consuma-

te crude sau preparate 
conțin licopen, un puter-
nic antioxidant care poa-
te avea un rol important 
în prevenirea cancerului. 
Alți antioxidanți puternici 
din roșii sunt: luteina și 
zeaxantina, care proteja-
ză vederea. 
 Ardeii dulci, indi-

ferent de culoare, conțin 
numeroși antioxidanți. 
Pot fi adăugați  în sala-
te, mâncăruri sau pot fi 
serviți ca atare alături de 
ouă, sandwich-uri sau 
hummus.

„Se încearcă o stabi-
lizare a numărului de ca-
zuri, având acel platou în 
fierăstrău. Nu ține doar de 
noi ca sistem medical, iar 

această pandemie nu se 
tranșează în spital. Aceas-
tă pandemie se tranșează 
în prespital. (...) Respec-
tarea unor reguli va duce 

la scăderea transmiterii în 
comunitate și la scăderea 
numărului de cazuri. În 
ultima perioadă, avem o 
scădere a mediei de vâr-
stă a cazurilor infectate, 
după cum avem și o creș-
tere a a numărului de ca-
zuri grave la persoane re-
lativ tinere“, a spus minis-
trul Sănătății, Nelu Tăta-
ru, cu prilejul unei vizi-
te pe șantierul unui spital 
privat din Capitală. Acesta 

a subliniat faptul că țara 
noastră a ajuns la 1.034 
de paturi de terapie in-
tensivă pentru pacienții 
cu noul virus. „Au dota-
rea completă pentru pa-
tologie  COVID, tot ce în-
seamnă ventilatoare, tot 
ce înseamnă monitoare, 
tot ce înseamnă injecto-
mate. Acum trei săptă-
mâni aveam 840 de pa-
turi. Prin operaționaliza-
re la tot ce înseamnă spi-

talele care au revenit - Il-
fov, Witing, Elias, precum 
și celelalte spitale din ța-
ră - am ajuns la 1.034 de 
paturi. Ieri, în evaluarea 
pe care am făcut-o, și în 
județul Bihor, de exem-
plu, Spitalul Municipal, 
Spitalul Județean, își pu-
teau mări capacitatea de 
paturi de terapie intensi-
vă de la 18 la 35, ambe-

le spitale“, a mai spus Tă-
taru. Luni, 24 august, pe 
teritoriul României erau 
confirmate 79.330 de ca-
zuri de persoane infecta-
te cu noul coronavirus. În 
unitățile sanitare de pro-
fil, numărul total de per-
soane internate cu CO-
VID-19 era 7.410. Dintre 
acestea, 494 erau inter-
nate la ATI.

În România,

COVID-19 afectează tot mai mulţi tineri 
 Unii dezvoltă forme grave de boală

România se află în a doua fază a primului 
val pandemic de COVID-19! Anunţul a fost 
făcut de ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru care 
avertizează că virusul este diagnosticat la 
vârste tot mai tinere. Și mai îngrijorător este 
faptul că tot mai mulţi tineri suferă complicaţii 
grave.  

Putem slăbi şi ne putem asigura o imunitate 
puternică în faţa coronavirusului, în timp record

În plină pandemie, 

Chiar dacă riscul de infectare ne pândește 
la orice pas, putem evita îmbolnăvirea sau 
complicaţiile întărindu-ne capacitatea de 
apărare a organismului în faţa bolii și, în 
același timp, putem să avem grijă și de 
silueta noastră! Cum scăpăm de până la 
două kg într-o săptămână, astfel încât să 
ne asigurăm și o imunitate puternică, fără 
aport de medicamente? Simplu, cu buget 
restrâns și fără efort. Ne aliem, la micul 
dejun, prânz și cină, cu diferite mix-uri de 
salate. 


