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 CE NE PROPUNEM? 
*Să fie înțeleasă importanța achiziționării de alimente care provin de la 
distanțe cât mai mici (încurajarea producătorilor locali/regionali; implicit 
încurajarea dezvoltării economiei locale/ regionale); 
*Conștientizarea elevilor, părinților, adulților în general privind alimentația 
responsabilă. Să  consumăm fructe și legume proaspete,  adecvate sezonului; 
*Să nu mai cumpărăm cantități mari de produse alimentare pentru a nu mai 
arunca mâncarea, reducerea risipei; 
*Să consumăm mai ales hrana în stare proaspătă; 
*Să încurajăm consumul de hrană puțin procesată; Să consumăm mai ales 
mâncare pregătită acasă; 
*Să reducem resturile/ deșeurile alimentare; Să valorificăm deșeurile menajere; 
*Să ne preocupe ce consecințe are standardizarea produselor.  

"Consumul este responsabil atunci când ia în considerare impactul său asupra 
calității vieții umane în fiecare dimensiune a sa: sănătate, gestionarea resurselor 

naturale, economia, amenajarea teritoriului, mediul, lupta împotriva sărăciei și 
a excluziunii sociale, viața socială,  culturală etc."                                                                  

(Consiliul Europei, 2006)



reREȚETA PENTRU UN SANDWICH RESPONSABIL  ... LA ȘCOALĂ 

	  Ingrediente: 
Pâine graham, chifle, pâine 
baghetă, piept de curcan, 
resturi de friptură, somon,  
ciuperci, salată, roșii, ridichi, 
castraveți, ardei, brânză, 
mărar, condimente, sare, 
ketchup, muștar, maioneză, 
cartofi prăjiți și ....... 
un ingredient surpriză! 

SARCINI DE LUCRU 

Propuneți o rețetă pentru un sandwich responsabil care să respecte cerințele: 
ØTimp de pregătire 5 minute 

ØSă conțină minimum 5-7 ingrediente și unul surpriză! 
ØTimp de lucru 3 min.



REȚETA PENTRU UN SANDWICH RESPONSABIL 



B)Tomate de pe piață de la     
    producători locali, 

    piață la 20 de minute de domiciliu,  
    1 kg / 1,85 €

A) Tomate din supermarketul local, 
țara de origine Spania, 

     1 kg / 1,29 €

C) Tomate din supermarketul local,  
Țara de origine ROMÂNIA,  

1 kg / 1,44 €

E) Roșii de balcon cultivate acasă,  
o plantă / 0,55 €

D) Roșii organice din supermarketul local,  
Țara de origine Italia, 

 1 kg / 2,19 €

NU TOATE ROȘIILE SUNT LA 
FEL!!!



SARCINI DE LUCRU 
Observați cele 5 colete cu roșii și colectați informații referitoare la bunurile 
achiziționate. Așezațile în ordinea scăderii prieteniei acestora cu mediul și cu 
consumatorul lor indicând acestea cu A- E 
-Se urmăresc: 
a) beneficiile personale: *preț, *caracteristici vizuale, *valori nutriționale, 
gust sau  
b) beneficiile de mediu: *când au fost produse alimentele, *ce cantitate de apă 
din ce zonă a fost folosită pentru a produce acel aliment, *dacă a fost 
modificat genetic sau chimic, *cât ambalaj a fost folosit.



VALORIFICAREA SURPLUSULUI DE HRANĂ

	 În frigider au rămas următoarele 
alimente preparate: 

Câteva felii de pâine, bucăți 
pulpă de curcan/ friptură, 
resturi de friptură de porc, 
ciuperci la grătar, salată, roșii, 
castraveți murați, brânză de oi 
frământată, cartofi, morcov și 
păstârnac copți la cuptor…

SARCINI DE LUCRU 

Propuneți o rețetă pentru recuperarea alimentelor rămase în frigider; 
ØTimp de lucru 3 min.



ALIMENTE SĂNĂTOASE & 
NESĂNĂTOASE! 

DA & NU

 ÎN PLIC AVEȚI  IMAGINI DE RECLAMĂ PENTRU 
DIFERITE PRODUSE ALIMENTARE.  
 DUPĂ ANALIZA CORESPUNZĂTOARE VĂ RUGĂM 
SĂ PLASAȚI PE FOAIA DE LUCRU CÂT MAI MULTE 
IMAGINI LA DA/ NU FUNCȚIE CUM CONSIDERAȚI 
ACESTE ALIMENTE SĂNĂTOASE SAU NESĂNĂTOASE 
P R E C U M Ș I A I M PA C T U L U I P E C A R E L E A U 
P R O D U C E R E A A C E S TO R A A S U P R A M E D I U L U I 
INCONJURĂTOR. JUSTIFICAȚI ALEGEREA FĂCUTĂ. 

Timp maxim de lucru 5 minute



CUM MĂ SIMT AZI?

?



● ,,A mânca nu e ruşine, când mănânci ce se cuvine." Alege 
alimentele sănătoase pentru meniurile tale, combină-le în 
mod corect şi nu uita de cumpătare. 
 
”Un măr pe zi ţine doctorul departe.” Fructele nu trebuie 
să lipsească, nici măcar o zi, din alimentaţia echilibrată. 
 
”Nu tot ce zboară se mănâncă.” Alege hrana de calitate, 
nu mânca orice îţi pică în mână. 



Mulțumim pentru atenție!


