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mã-sii demã-sii demã-sii demã-sii demã-sii de
liberliberliberliberliber tttttatatatatate!e!e!e!e!
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SibieniiSibieniiSibieniiSibieniiSibienii
fac cozifac cozifac cozifac cozifac cozi
kilometrice lakilometrice lakilometrice lakilometrice lakilometrice la
hypermarket.hypermarket.hypermarket.hypermarket.hypermarket.
Din nouDin nouDin nouDin nouDin nou
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Iohannis,Iohannis,Iohannis,Iohannis,Iohannis,
Astrid FodorAstrid FodorAstrid FodorAstrid FodorAstrid Fodor
ºi echipaºi echipaºi echipaºi echipaºi echipa
Primãriei,Primãriei,Primãriei,Primãriei,Primãriei,
în imaginiîn imaginiîn imaginiîn imaginiîn imagini
la dineul dela dineul dela dineul dela dineul dela dineul de
la Cotrocenila Cotrocenila Cotrocenila Cotrocenila Cotroceni

Kilograme în plus ºiKilograme în plus ºiKilograme în plus ºiKilograme în plus ºiKilograme în plus ºi
probleme de sãnãtateprobleme de sãnãtateprobleme de sãnãtateprobleme de sãnãtateprobleme de sãnãtate

O SÃPTÃMÂNÃ DE EXCESE CULINARE...

De Sărbători, cei mici aşteaptă vizita lui Moş Crăciun, iar cei mari să se înfrupte din bunătăţile
tradiţionale. Pentru ei, ispitele cele mai mari se află pe masă. Românilor le place să se răsfeţe
cu mâncăruri indiferent de sezon, iar când vine vorba de Crăciun, de pe masă nu pot lipsi
preparatele tradiţionale. Mâncate în exces, ele pot deveni adevărate bombe calorice. De aceea,
nutriţioniştii ne sfătuiesc să ne bucurăm de mesele festive de Sărbători, însă cumpătat.
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Cu câteva zile înainte de
Crăciun, casele românilor se
transformă în adevărate
restaurante, iar gospodinele
ar putea cu uşurinţă să con-
cureze la Masterchef, la cât
de mult se întrec în prepara-
rea de reţete tradiţionale ori,
dimpotrivă, sofisticate. De un
maraton culinar vor avea par-
te românii timp de o săptă-
mână, însă grijă mare vor

trebui să aibă la cantitatea de
alimente pe care o consumă,
pentru ca tot acest dezmăţ să
nu se întoarcă împotriva lor.

"Dacă ne limităm la
porţii decente,
nu ar trebui să
existe probleme"

La români, e lege ca de pe
masa de Crăciun să nu
lipsească sarmalele, piftia

ori salata boeuf. Bineînţeles,
alcoolul e şi el nelipsit din
fiecare casă, la fel şi dul-
ciurile. Şef lucrări dr. Carmen
Natea-Sitterli, medic primar
diabet, spune că toate pre-
paratele tradiţionale sunt
destul de concentrate din
punct de vedere caloric, iar
combinaţia finală a tuturor
preparatelor puse pe masă
ne aduce o cantitate mare de
carbohidraţi şi grăsimi. De
exemplu, în cazul salatei

boeuf, trebuie să fim atenţi
la maioneză, care devine un
preparat foarte bogat în
calorii şi relativ indigest. De
aceea, sfatul medicului este
să folosim cât mai puţină
maioneză, iar aceasta să fie
"light". O altă variantă ar fi cea
"ultra-light", în care nu se folo-
seşte deloc maioneză, ci suc
de lămâie. Grijulii trebuie să
fim mai ales în cazul sar-
malelor, datorită grăsimii din
compoziţia lor. Nu mai mult

de două-trei la masă şi mai
multă varză, aceasta pare să
fie soluţia ideală. De obicei,
piftia nu reprezintă un peri-
col, deoarece este un pro-
dus preponderent proteic,
însă le poate crea disconfort
celor cu probleme de diges-
tie, din cauza usturoiului. Şi
în cazul băuturilor alcoolice,
moderaţia este regula de
bază. Consumat echilibrat,
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Ultima ediţie a ziarului
Tribuna înainte de
Crăciun va apărea
miercuri, 24 decem-
brie, iar următorul
număr apare luni,
29 decembrie. Vă
reamintim că apariţia
ziarului este con-
diţionată de programul
Companiei Naţionale
Poşta Română, care
distribuie cea mai
mare parte a tirajului
Tribunei. În aceste
condiţii, clienţii care
doresc să dea anunţuri
de mică sau mare
publicitate sunt
rugaţi să ţină cont
de datele de apariţie.
Vă mulţumim
pentru înţelegere!
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Lacrimile nuLacrimile nuLacrimile nuLacrimile nuLacrimile nu
au secat dupãau secat dupãau secat dupãau secat dupãau secat dupã
25 de ani de25 de ani de25 de ani de25 de ani de25 de ani de
la Revoluþiela Revoluþiela Revoluþiela Revoluþiela Revoluþie


