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Folosim mască, 
mănuși și 
dezinfectanți 
când mergem la 
cumpărături

Fiind perioada în care 
trebuie să ne facem apro-
vizionarea pentru  sărbă-
tori, trebuie să acordăm o 
atenție deosebită măsu-
rilor de protecție la cum-
părături. În primul rând, 
nu trebuie să luăm ni-
mic de la persoane fizice. 
Chiar dacă sunt mai ief-
tine produsele de la oa-
meni care vând pe stradă, 
la metrou, în fața porții 
sau pe câmp, cumpără-
turile de la supermarket 
sunt cele mai sigure. Au-
toritatea Națională pen-
tru Protecția Consumato-
rilor verifică periodic mo-
dul în care sunt comerci-
alizate alimentele în mari-
le centre comerciale și se 
pare că aici sunt respec-
tate regulile de igienă, că-
rucioarele și suprafețele 
care pot fi atinse de cum-
părători sunt dezinfecta-
te în mod regulat, se fo-
losesc mănuși, se respec-
tă distanța socială la ca-
sierie, se poate plăti cu 
cardul. La intrarea în ma-
gazine sunt întotdeau-
na așezate covorașe îm-
bibate în dezinfectanți. 
Un alt lucru foarte impor-
tant este să nu ieșim din 
casă fără mască, mănuși 
și dezinfectanți. Ne dez-
infectăm la intrarea și la 
ieșirea din magazin. Când 
punem mâna pe un pro-
dus, îl și luăm, nicidecum 
nu îl punem înapoi pe raft. 
Nu punem mâna pe pâi-
ne, dacă nu este ambala-
tă. Dacă vrem să cumpă-
răm mezeluri, cel mai in-
dicat ar fi să le luăm direct 
ambalate, nu feliate, mai 
ales dacă observăm că 
vânzătoarea nu poartă un 
echipament de protecție 
corespunzător. Banii pot fi 
purtători de microbi, așa 
că ar fi mai bine să plătim 
cu cardul, dacă avem po-
sibilitatea. În cazul în care 
alegem să ne facem cum-
părăturile online, la primi-
rea produselor păstrăm 
distanța față de curier, 

plătim cu cardul și stro-
pim ambalajele cu dezin-
fectant înainte de a scoa-
te alimentele din ele.

Să fim cumpătați! 
Mâncând puțin și 
des, ne protejăm 
sănătatea 

Iar problemele ca-
re ne-ar putea tulbura 
liniștea de sărbători nu se 
opresc la cele cauzate sau 
agravate de infecția CO-
VID-19. Ele pot continua 
cu excesul alimentar. Mai 
ales, dacă am ținut Postul 
Crăciunului și timp de 40 
de zile am consumat doar 
legume, fructe și zarzava-
turi. Așadar, este foarte 
important să trecem, pro-
gresiv de la alimentația de 
post la cea bogată în pro-
teine. Fructele, legume-
le, carnea slabă, fructe-
le de mare, cerealele in-
tegrale și produsele lac-
tate semidegresate vor fi 
indispensabile la mese-
le festive. Mai trebuie să 
ținem seama și de fap-
tul că, atunci când cum-
părăm produsele, trebuie 
să citim cu atenție etiche-
ta pentru a alege alimen-
tele bogate în substanțe 
nutritive și cu un conținut 
scăzut de grăsimi, calorii 
și zahăr. Dacă avem ar-
suri sau dureri de stomac, 
tulburări hepatice sau bi-
liare, hipertensiune arte-
rială sau vreo boală car-
diovasculară, e musai să 
scoatem din meniu piftia, 
șunculița și toate alimen-

tele grase sau obținute 
prin prăjire. În acest caz, 
trebuie să ne mulțumim 
doar cu o porție mică 
de ciorbă de rasol, două 
sărmăluțe preparate din 
carne de porc în amestec 
cu vită, un cârnăcior și o 
friptură mică, din carne 
slabă, cu puțină mămă-
ligă. De reținut și faptul 
că nu avem voie să con-
sumăm la o singură masă 
aperitive cu pâine, friptu-
ră, cartofi, sarmale și co-
zonac. La friptură și pre-
parate din carne punem 
în farfurie și legume. Da-
torită aportului de fibre și 
glucide din legume, grăsi-
mile se absorb mai ușor 
și evităm indigestia și tul-
burările intestinale. Dacă 
avem diabet, cozonacul, 
plăcintele, prăjiturile și 
produsele de patiserie le 

vom înlocui cu fructe de 
sezon. Cele mai potrivite 
ar fi portocalele, merele și 
kiwi. Acestea conțin mul-
tă apă, fibre, vitamine și 
săruri minerale care înce-
tinesc trecerea zahărului 
în sânge. Și nici nu permit 
creșterea colesterolului. 
“Dacă ești hipertensiv sau 
ai probleme cu inima sau 
la nivelul vaselor de sân-
ge, nu consuma prepara-
te din porc afumate și nici 
mezeluri. Deoarece gră-
simile saturate se depun 
ușor în organism și duc la 
creșterea lipidelor în sân-
ge, ar fi bine să te abții și 
de la friptura de porc îm-
pănată și orice alte pre-
parate care conțin grăsi-
me de porc. Înlocuiește 
carnea de porc cu cea de 
curcan sau de pui”, ex-
plică dr. Mirela Mierto-

iu, specialist în medicină 
generală. Indiferent de 
situație, sănătoși sau cu 
anumite probleme de să-
nătate, vom mânca puțin 
și des.

Licorile care “udă” 
masa festivă.  
Ce e bun și ce nu? 

Și pentru că orice ma-
să de sărbătoare este tic-
sită cu băuturi alcoolice, 
e musai să ne îndreptăm 
atenția și asupra aces-
tui aspect. Cel mai sănă-
tos ar fi să renunțăm la 
consumul de alcool. Dar, 
dacă acest lucru nu este 
posibil, putem opta pen-
tru băuturi cât mai sim-
ple, cum ar fi vin, coniac 
sau șampanie. Băuturile 
cremoase sunt strict in-
terzise, pentru că au un 
conținut ridicat de zahăr, 
aditivi și calorii.

Singuri în casă,  
de Crăciun.  
Cum alungăm 
tristețea? 

Fără  cumpătare 
la degustarea delicii-
lor  tradiționale din far-
furie și fără puterea de 

a învinge momentele de 
tristețe apăsătore gene-
rate de faptul că nu pu-
tem fi aproape de cei 
dragi inimii noastre nu 
putem avea sărbători cu 
adevărat frumoase și să-
nătoase. Poate mai mult 
decât oricând, mirajul fe-
eric al Crăciunului poate 
fi spulberat de o tristețe 
apăsătoare, tristețea 
sin  gurătății.  Deși pa-
re incredibil, o serie de 
activități frumoase pot 
ține locul familiei și pri-
etenilor și ne redau sta-
rea de bună dispoziție. 
Chiar și cu bani puțini. 
Trebuie doar să nu cău-
tăm sărbătorile perfecte, 
ci pe cele potrivite pen-
tru noi. Este important 
să acceptăm ideea că 
frumusețea Crăciunului 
și a sărbătorilor de iar-
nă, în general, nu constă 
în decorațiunile speciale, 
în petrecerile somptuoa-
se cu mâncare și băutu-
ră în exces, ci în tot ce-
ea ce ne înalță sufletul, 
ne aduce liniște, bucurie 
și mângâiere sufletească. 
Deci, ne putem relaxa ci-
tind, putem dărui ceva 
unui sărman sau chiar in-
ventând tradiții noi.

sănătate

Crăciun și 
Revelion, 
în plină 
pandemie

Reguli pentru sărbători 
frumoase și sănătoase

Dacă în alți ani Crăciunul și Revelionul veneau cu 
bucuria reunirii familiei și a tuturor celor dragi în 
jurul bradului împodobit și a meselor îmbelșugate, 
anul acesta, pandemia de coronavirus ne va 
schimba planurile și ritualurile euforice de 
sărbători. Autoritățile ne îndeamnă să stăm acasă, 
să ne limităm cât mai mult întâlnirile cu alte 
persoane și să păstrăm cu strictețe regulile de 
protecție împotriva contaminării cu noul virus. Iată 
ce avem de făcut pentru a ne bucura de sărbători 
cu adevărat frumoase și sănătoase și în aceste 
vremuri grele!  

Având în vedere că în contextul epidemiei de COVID-19 
nu ne mai putem întâlni cu toate rudele sau cu prietenii, 
pentru a fi mai aproape de ei, de sărbători, putem 
păstra legătura, telefonic sau eventual în mediul online. 
Astfel, le putem face tradiționalele urări de sărbători, 
îi putem întreba ce mai fac, cum se simt, cum petrec 
zilele libere de sărbători. 

Și totuși… putem fi aproape de familie 
și prieteni


