Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
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„Dă şansa fiecărei zile să fie cea mai
frumoasă din viaţa ta!”
(Mark TWAIN)

BINE NE-AM REGĂSIT TOAMNĂ!

Octombrie este a zecea luna a
anului în calendarul Gregorian și una
dintre cele șapte luni gregoriene cu o
durată de 31 de zile. Luna octombrie
mai este denumită și brumărel deoarece
de acum începe a bruma.
Octombrie începe din punct de
vedere astrologic cu soarele în semnul
Balanței și sfârșește în semnul
Scorpionului. Din punct de vedere
astronomic, luna octombrie începe cu
soarele în constelația Fecioarei și se
sfârșește cu soarele în constelația
Balanței.
Numele lunii octombrie în limba latină October vine de la cuvântul latinesc octo, opt,
pentru că este, de fapt, a opta lună în calendarul roman. Grecii numeau luna octombrie
Pyanopsion.
În tradiția populară, venirea lunii octombrie anunță venirea sezonului rece, iar lucrările din
această perioadă vizează pregătirea pentru iarnă; frunzele pomilor se îngălbenesc și cad
repede, acesta fiind un semn că anul ce urmează va fi unul roditor. Dacă plouă mult în

octombrie, va fi vânt puternic în decembrie, dacă în octombrie cade multă brumă și zăpadă,
luna ianuarie va fi moale și călduță, dacă în octombrie și noiembrie este multă ploaie, poți
aștepta în decembrie mari vânturi; cu cât frunzele arborilor cad mai curând, cu atât mai
roditor va fi anul următor, gerul și frigul din octombrie îi vor îmblânzi pe ianuarie și Faur.
Lumina de miazănoapte aduce curând ger mare dacă șoarecii de câmp, se trag către sat; iarna
e aproape, dacă arborii țin frunza mult.
Sfânta Cuvioasă Parascheva, celebrată pe 14 octombrie, este ziua în care la sate, se face
așa zisa „Îngropare a verii”. Superstițiile spun că dacă toamna nu plouă până la Cuvioasa
Parascheva, atunci se așterne iarna curând. Cum va fi această zi, așa va fi mereu până la
Sfântul Dumitru. În dimineața acestei zile, ciobanii caută să vadă cum s-au culcat oile - dacă
stau grămadă, iarna va fi grea iar dacă stau împrăștiate, va fi ușoară. Din această zi, până la
27 octombrie nu e bine să se semene secara, căci e primejdie de moarte pentru semănător.
Ajunul Sfântului Dumitru (25 octombrie): sărbătoare cu caracter funerar în care se fac:
pomeni, ruguri și o veghe rituală este ziua în care se face „focul lui Sumedru”. Superstiția
cere să sară copiii peste foc ca să fie sănătoși tot anul. Atunci când focul este aproape stins,
fiecare gospodar ia câte un tăciune, ce va fi aruncat apoi în livadă, pentru ca pomii să
rodească
și
în
anul
care
vine.
Sfântul Dumitru este o altă sărbătoare celebrată la 26 octombrie fiind asociată cu moartea
naturii, cu apropierea iernii și a frigului. Sfântul Dumitru este patronul păstorilor și garantul
soroacelor. În această zi începe „Vara Sumedrului” care durează patru zile. Această zi este
denumită popular ziua soroacelor deoarece pe vremuri se refăceau contractele de închiriere
iar chiriașii se mutau. Tot acum se împart oile.
Sfântul Dumitru Basarabov este o altă sărbătoare celebrată la data de 27 octombrie
denumită și Caii lui Sumedru, sau Filip Șchiopul. Această sărbătoare este păstrată cu sfințenie
de locuitorii satelor deoarece se crede că cei ce țin sărbătoarea sunt feriți de lupi, le este
păstrată inima curată și bună fără a se câinii inima oamenilor. Mai există o încă superstiție
care spune că privighetoarea este apărată de căpușe, de către Câinii lui Sumedru.

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Înalţă-ţi sufletul atât de sus încât ofensa să
nu poată ajunge până la el.”
(DESCARTES)

ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA SEPTEMBRIE
2021

***
Anexa la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 234 din 21 septembrie
2021

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 27 septembrie 2021

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare;
2. Aducerea la cunoștința autorităților administrației publice locale a raportului
privind calitatea educației în școlile din comuna Vulcana-Băi din anul școlar 2020-2021.
Asigurarea bunei desfășurări a învățământului în anul școlar 2021-2022;
Prezintă: doamna Daniela-Maria ANASTASE – directorul unităților de învățământ
din comuna Vulcana-Băi;
3. Scrisoare de mulțumire publică adresată doamnei Vasilica MOREANU, ce și-a
încetat activitatea prin pensionare;
4. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 317 din 15 septembrie 2021 și a
Dispoziției primarului nr. 337 din 27 septembrie 2021 rectificarea bugetului local pe anul
2021;
5. Aprobarea concesionării, fără licitație publică, a spațiului cu destinație de cabinet
medical, situat pe strada Mihai VITEAZUL, nr. 2, satul Vulcana de Sus, comuna VulcanaBăi;
6. Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul
de investiții „Modernizarea unor drumuri publice din interiorul comunei Vulcana-Băi”;
Inițiatorul proiectelor de la pct. 4-6: Emil DRĂGHICI – primarul comunei.
7. Probleme curente ale administrației publice locale:
a) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre pentru
aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Vulcana-Băi;
b) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a
serviciilor de piață în comuna Vulcana-Băi.

8. Alegerea președintelui și a potențialului-președinte de ședință pentru durata
ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Când ploaia de gânduri te înconjoară,
deschide-ţi umbrela credinţei!”
(autor necunoscut)

SF. CUV. MĂRTURISITORI: VISARION ȘI SOFRONIE; SF. MC. OPREA;
SF. PREOȚI MĂRTUSIRITORI : IOAN DIN GALEȘ ȘI MOISE MĂCINIC DIN
SIBIEL; SF. CUV. ILARIION CEL MARE – 21 OCTOMBRIE

Aceşti Sfinţi Mărturisitori au strălucit cu
propovăduirea dreptei credinţe şi cu sfinţenia vieţii în
veacul al XVIII-lea, fiind apărătorii Bisericii Ortodoxe din
Transilvania, împotriva unirii ei silnice cu Roma.
Sfântul Visarion Sarai
Cuviosul Visarion Sarai s-a născut în Bosnia, din
părinţi de neam român. A călătorit pe la multe locuri sfinte,
şi îndeosebi la Ierusalim şi la Muntele Athos şi a intrat de
tânăr în monahism la Mănăstirea Sfântului Sava. Îndurerat
de suferinţa românilor pentru credinţă, a călătorit prin
Transilvania, propovăduind pretutindeni credinţa ortodoxă.
Era primit în tot locul ca un înger din cer. Drumul
lui până la Braşov a fost un adevărat alai de biruinţă
creştină, aprinzând în sufletele celor dreptslăvitori
dragostea de legea strămoşească. Pentru râvna sa în
apărarea credinţei ortodoxe, a fost întemniţat la Sibiu şi, în
cele din urmă, în fioroasa închisoare din Kufstein, unde a murit, pentru mărturisirea credinţei
ortodoxe.
Sfântul Sofronie de la Cioara
Cuviosul Mărturisitor Sofronie s-a născut în satul Cioara, din părţile Orăştiei, ca fiu al
unei familii preoţeşti. Ucenicia în călugărie şi-a făcut-o în Ţara Românească. Reîntors la
Cioara, a întemeiat un schit în mijlocul codrilor, învăţând pe români calea mântuirii.
Pentru râvna lui faţă de Legea ortodoxă, a fost închis în temniţa de la Bobâlna.
Eliberat de mulţime, Cuviosul Mărturisitor a plecat în Munţii Apuseni, îndemnând pe
credincioşi să ţină credinţa cea adevărată. A fost prins din nou şi închis la Abrud.
Eliberat încă o dată, mergea din loc în loc, ţinând soboare, adică adunări, şi învăţând
poporul: „Stricaţi silnica unire cu Roma, învăţa el, cereţi episcop român şi ortodox în
Transilvania!”. Iar când a înţeles că şi-a împlinit chemarea, s-a retras la Mânăstirea
Argeşului, unde s-a săvârşit cu pace.
Sfântul Oprea Nicolae
Cel de al treilea luptător pentru dreapta credinţă a fost ţăranul Oprea Nicolae, născut
în Săliştea Sibiului. Tată de familie, plugar, mirean şi bun creştin, gata de jertfă pentru
credinţa străbună, fericitul Oprea a primit, ca pe o mare cinste, sarcina să ducă „la împăratul”,
plângerile românilor: „Noi cerem, ziceau ei, în numele poporului, vlădică de legea noastră”.
La început, curajul şi îndrăzneala românilor au fost întâmpinate cu ameninţări şi
izgoniri. Cu timpul, ele s-au repetat şi au stârnit prigoană şi multe întemniţări. În cele din
urmă, în loc să i se împlinească cererile, fericitul Oprea a fost închis pe viaţă, în vestita
temniţă de la Kufstein, şi nu s-a mai întors niciodată, primind cununa nemuritoare a
Mucenicilor.
Sfântul Ioan din Galeş
Sfântul preot Ioan din Galeş a fost hirotonit în Ţara Românească, în lipsa unui episcop
ortodox în Transilvania. S-a numărat printre cei mai îndrăzneţi apărători ai credinţei

ortodoxe, în faţa încercărilor autorităţilor habsburgice de a impune unirea cu Biserica papală.
În anul 1756 a fost arestat şi dus în lanţuri la Sibiu.
Împărăteasa Maria Tereza a dat ordin să fie dus în închisoarea cetăţii Deva, urmând să
fie reţinut acolo până la moarte. Dar, spre sfârşitul anului următor a fost dus sub aspră pază
militară la închisoarea de la Graz, în Austria. Un cronicar braşovean – Radu Duma – scria că
în anul 1776, câţiva negustori din Braşov l-au cercetat în închisoare, mărturisindu-le că ,,mai
bine va muri acolo, decât să-şi lase credinţa strămoşească”.
Mai târziu a fost mutat în închisoarea din Kufstein, unde îşi sfârşiseră viaţa şi alţi doi
mărturisitori şi mucenici ai Ortodoxiei transilvane. În anul 1780 un alt întemniţat de aici,
sârbul Ghenadie Vasici, a reuşit să trimită o scrisoare împărătesei Ecaterina a II-a şi
Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, prin care ruga să se intervină pentru eliberarea lui.
Între altele, scria: „Aici, în fortăreaţă, este şi un preot român din Transilvania, cu
numele Ioan, care pătimeşte în robie de 24 de ani pentru credinţa ortodoxă”. Acesta era
preotul Ioan din Galeş, cel întemniţat în 1756, deci cu 24 de ani în urmă.
Sfântul Moise Măcinic din Sibiel
Sfântul Moise Măcinic din Sibiel a fost hirotonit la Bucureşti de Mitropolitul Neofit al
Ţării Româneşti, prin anul 1746. Ridicându-se împotriva uniaţiei, a fost prins şi întemniţat la
Sibiu, unde a pătimit timp de 17 luni. A fost eliberat din închisoare cu condiţia de a nu mai
săvârşi cele ale preoţiei, şi a trăi şi a munci ca un simplu ţăran.
În anul 1752 a fost delegat, alături de credinciosul Nicolae Oprea din Sălişte, să plece
la Viena pentru a prezenta împărătesei Maria Tereza plângerea credincioşilor din părţile de
sud ale Transilvaniei (Făgăraş, Sibiu, Sebeş şi Orăştie), prin care cereau drepturi pentru
Biserica Ortodoxă.
Au fost primiţi de împărăteasă, dar, în loc să li se dea un răspuns la plângerea lor, au
fost aruncaţi în fioroasa închisoare Kufstein, din Munţii Tirolului. În anii care au urmat,
reprezentanţii clerului şi ai credincioşilor ortodocşi din Transilvania au cerut în mai multe
rânduri autorităţilor habsburgice să elibereze pe cei doi captivi.
La 24 iulie 1784, Stana, soţia lui Oprea, ruga pe împăratul Iosif al II-lea să-l elibereze
după o robie de 32 de ani. Conducerea închisorii raporta că nu se mai ştie nimic despre el.
Înseamnă că amândoi şi-au sfârşit zilele în temniţa de la Kufstein, jertfindu-şi viaţa pentru
credinţa ortodoxă, câştigând însă cununa muceniciei.
Pentru mărturia lor ortodoxă şi moartea lor martirică, aceşti cinci Mărturisitori din
Ardeal sunt cinstiţi ca Sfinţi de către obştea credincioşilor de pretutindeni şi mai cu seamă de
cei din mijlocul cărora s-au ridicat.
Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA
DE SUS

„Ceea ce este admis de toţi, nu se poate să fie
fals.”
(CICERO)

DIN CREAȚIILE VULCĂNENILOR

UN ȚĂRAN DIN ROMÂNIA…
de Gheorghe ȘERBAN

Autorul??? Nu contează…
E un neica oarecare,
N-are vise de mărire
Și nici studii literare.
Despre el vă putem spune
C-a fost truditor pe glie,
A iubit de mic natura
Și a vieții armonie.
Și-i sunt scumpe: LIBERTATEA,
CÂNTECUL și POEZIA.
Vreți să-l știți?
Iată-i adresa: UN ȚĂRAN DIN ROMÂNIA!

„Datoria este ceea ce aşteptăm de la alţii”
(Oscar WILDE)

OSCAR WILDE – 167 DE ANI DE LA NAŞTEREA SCRIITORULUI
IRLANDEZ– (16 octombrie 1854)

Oscar Wilde a fost fiul unui medic irlandez.
Tatăl sau, Sir William Wilde, doctor specialist în boli
de ochi și urechi, anticar și scriitor, mai avea trei copii
dintr-o primă relație. Mama sa, Jane Francesca Elgee,
era poetă (scria poeme revoluționare sub pseudonimul
Speranza) și jurnalistă. În timpul școlii, Oscar a excelat
în studiul clasicilor, la limba greacă și la desen,
câștigând numeroase premii și burse de studiu. După
studii strălucite la Trinity College din Dublin, audiază
prelegerile de estetică ale lui John Ruskin la Universitatea din Oxford, unde se distinge și prin
gusturile sale rafinate, îmbrăcămintea elegantă și stilul dandy de viață. După absolvire,
în 1878, se mută la Londra.
În același an, 1878, primește premiul „Newdigate” pentru poezie și inițiază mișcarea
„Artă pentru Artă”, prin care dezvoltă teoria sa asupra estetismului. În 1882 publică prima sa
culegere de versuri, în privința căreia criticii nu au căzut de acord. Urmează o perioadă în
care ține o lungă serie de prelegeri de estetică în Statele Unite și Canada, o alta în care Wilde
locuiește pentru o scurtă perioadă la Paris, după care își încheie șirul de conferințe în Marea
Britanie și Irlanda. Următorii șase ani reprezintă apogeul de creație al irlandezului. Poveștile
pentru copii, piesele de teatru și mai ales „Portretul lui Dorian Gray” îi aduc lui Oscar Wilde,
pe lângă niște citații în tribunale, și mult dorita faimă.
În 1884 se căsătorește cu Constance Lloyd, cu care are doi fii: Cyril (1885) și Vyvyan
(1886). Tot în 1886, Wilde are prima relație homosexuală cu tânărul Robbie Ross (la moartea
acestuia din urmă, în 1918, cenușa sa va fi înhumată în mormântul lui Oscar Wilde).
În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea publică o serie de opere care îi aduc un
mare renume în lumea artistică.
Declinul său începe în vara lui 1891, când Oscar îl întâlnește pe lordul Alfred
Douglas. În curând, cei doi devin iubiți și de nedespărțit până la arestarea lui Wilde, patru ani
mai târziu, când după acuzarea de homosexualitate (pe atunci ilegală în Anglia) va fi
condamnat la închisoare. Ostil filosofiei și convențiilor morale ale epocii victoriene, Oscar
Wilde duce o viață de ostentație cinică și de scandal, afișându-și public relația sa
homosexuală, ceea ce îi atrage în 1895 o condamnare penală de doi ani închisoare pentru
ultragiu la moralitatea publică.
Între timp soția și copiii îl părăsesc și își schimbă numele în „Holland”. După
eliberare, ruinat financiar de luxoasa relație cu Bosie (Lordul Douglas) și căzut în dizgrație,
Wilde mai trăiește încă trei ani, cutreierând Europa și locuind în hoteluri ieftine.
Ultima parte a condamnării o ispășește în închisoarea din Reading și va face obiectul
unei celebre balade. Eliberat în 1897, se stabilește în Franța, unde-și sfârșește viața în uitare și
singurătate. Își găsește sfârșitul la Paris pe 30 noiembrie 1900, după o meningită, ce se
instalase pe fondul unei infecții puternice la o ureche. Este înmormântat în cimitirul PèreLachaise din Paris.
Oscar Wilde a publicat versuri (Poems, 1881), povestiri (Prințul fericit și alte
povestiri, 1888), eseuri (The Soul of Man under Socialism, 1891). Romanul „Portretul lui
Dorian Gray” (The Picture of Dorian Gray, 1891), cea mai importantă operă a sa, este o
ilustrare pregnantă a principiilor sale estetice. El definește rolul artistului în căutarea
rafinamentului și frumosului și situează arta mai presus de viață, pentru că exprimă esența
caracterelor și a fenomenelor mai fidel decât însăși realitatea.

În creația sa dramatică, „Evantaiul doamnei Windermere” (Lady Windermere's
Fan, 1892), „O femeie fără importanță” (A Woman of no Importance, 1893), „Soțul ideal”
(An Ideal Husband, 1895), „Ce înseamnă să fii onest” (The Importance of Being
Earnest, 1895), care continuă tradițiile comediei engleze din secolul al XVIII-lea
cu Sheridan, Oscar Wilde satirizează snobismul, frivolitatea și fățărnicia „înaltei societăți” a
timpului, lăsând să se întrevadă preocupările sale proprii pentru problemele spirituale majore
ale omului. Subtilitatea caustică a satirei și ingeniozitatea paradoxului, verva scânteietoare a
dialogului, bogăția ornamentală și rafinamentul cizelării stilistice a frazei au impus creația lui
Oscar Wilde în dramaturgia de la finele secolului al XIX-lea. Preocupat de metafizica
creștină în Poveștile Prințului Fericit, tragedia Salomeea și textul De profundis drept ecou
psaltic.
Ultimele lucrări, după proces și după șederea în închisoare, vădesc sensibil depărtarea
de principiile sale estetizante. În confesiunea De profundis (1897) el nu mai face risipă de
paradoxuri strălucitoare, ci povestește cu multă durere în suflet despre zbuciumul său. Ideea
că viața este un vârtej de suferințe pe care oamenii și le pricinuiesc unii altora stă la baza
ultimului poem al lui Oscar Wilde, „Balada închisorii din Reading”(The Ballad of Reading
Gaol, 1898). Ea a fost scrisă sub impresia lăsată de executarea unuia dintre deținuții care se
aflau împreună cu el în închisoare și care fusese condamnat pentru că își ucisese iubita.

 PROF. Petra MICULESCU

„Nu există experienţă căreia să nu-i poţi
supravieţui dacă ai curajul să înfrunţi
viaţa.”
(Octavian PALER)

PENTRU SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ, EVITAȚI EXCESUL DE
SARE, ZAHĂR ȘI GRĂSIMI!
Am auzit cu toții pe mai toate posturile media acest slogan, care prin repetarea sa a
început în ultimul timp să ne lase indiferenți. Într-adevăr, există niște adevăruri profunde
transmise prin intermediul său, pe care din păcate, chiar multe cadre medicale nu le
stăpânesc; ce să mai vorbim de omul de rând ? Acesta din urmă înțelege ceva de genul :

- să nu mai pun de-acum „cu pumnul” sare în mâncare, cum făceam, ci mai cu
moderație ; poate „cu lingura” !
- să nu mai stau toată ziua cu lingura în „cheseaua cu dulceață”, aidoma
„Domnului Goe”, ci să mă limitez la câteva linguri de zahăr sau de miere!
- ...dar ce-or fi alea... „grăsimi” ? Cred că este vorba de slănină, probabil de
untură și...cam atât…
Cam așa gândește omul obişnuit. Nimic mai greșit și mai departe de adevăr ! Din
păcate un adevăr spus pe jumătate (sau nici măcar) este similar cu o mare MINCIUNĂ !
Dar care să fie... „excesul” acela ??? De ce nu ne spune nimeni adevărul referitor la
acest slogan al „excesului” ? Ei bine, vi-l voi spune eu astăzi, însă va trebui să fiţi foarte
atenţi, căci de cunoaşterea acestuia va depinde foarte serios starea dvs. şi a familiei dvs. de
sănătate, atât cea prezentă, cât şi cea viitoare.
Am convingerea că vom fi șocaţi când vom vedea cât de mic (din punct de vedere
cantitativ) este acel exces și pe care majoritatea dintre noi îl depășim cu siguranţă zilnic, nu
de alta, dar după ce „sloganul” de mai sus a fost lansat în eter, nimeni nu clarifică cum stau
de fapt lucrurile.
Drept pentru care mi-am propus în articolul de față să discut deschis problematica
„excesului de sare, zahăr și grăsimi” și să arăt riscurile majore pentru sănătate pe care le
poate avea necunoașterea acestui banal... exces !
Dar hai să pornim la drum !
1. ...„excesul de sare”
Este foarte important să reținem înainte de orice că TOATE alimentele conțin sare
(clorura de sodiu – NaCl – sarea de bucătărie).
Deci pornim de la această premiză: TOATE alimentele conțin sare !!!
Câtă sare conţin alimentele în ele însele fără a le mai pune noi ?
- foarte multă (> 100 mg / 100 grame produs) există în toate produsele alimentare de
origine animală ; repet: fără să o mai adăugăm noi! ...și în murături (de data asta adăugată de
noi cu bună știință !) există cam tot aceeaşi cantitate de sare ! Când am spus „murături” am
spus şi „moare” de varză şi „borş de putină”, 2 ghilimele „alimente” (ghilimele premeditate)
profund nesănătoase ! ►Dar acestea conţin o multitudine de vitamine B◄, vor sări imediat
foarte mulţi colegi doctori. Dar stimaţii mei colegi, de ce nu spuneţi că în afară de B-uri,
aceste „alimente” acidifiază mediul intern, conţin ca orice produs de fermentaţie şi principala
substanţă pro-alergică, în cantităţi semnificative şi cantităţi semnificative de sare ;
- enorm de multă (> 500 mg / 100 grame produs) există în produsele lactate, chiar
dacă NU mai adăugăm noi (însă brânzei de burduf/ puțină îi mai punem și noi, în afara celei
„ascunse”, pe care oricum aceasta o conținea) ;
- mai puțină (< 50 mg / 100 grame produs) în toate produsele alimentare de origine
vegetală (legume, leguminoase, fructe, cereale, semințe). Totuşi există 3 alimente de origine
vegetală care au sare conținută în ele la nivelul alimentelor de origine animală (adică > 100
mg./100 grame produs): spanacul (530 mg per suta de gram produs, adică la fel ca şi
lactatele), tomatele (220 mg. %) şi ciupercile (210 mg. %). Motiv pentru care ar fi bine ca
atunci când le consumăm, să fim foarte atenți la câtă sare mai adăugăm mâncării, dacă servim
aceste alimente la masă!
DACĂ nici un aliment NU ar conține sare (însă mai sus am spus că TOATE au!),
ar trebui să adăugăm sare în alimente într-o cantitate care să nu depășească 7-8 grame/zi. Dar
cum TOATE alimentele au sare în ele însele... excesul este la un singur pas, care aproape
întotdeauna este făcut, iar depășirea este frecvent copioasă, cu riscuri MAJORE pentru
sănătate, așa cum vom vedea în continuare! Adesea se ajunge fără nici un fel de probleme şi
la 15-20 g de sare adăugată mâncării sau chiar şi mai mult !

Să vedeți acum de unde plec și unde ajung!
- cu vârsta ne scade văzul! Ce facem? Ne punem ochelari!
- cu vârsta ne scade auzul! Ce facem? 2 variante : ne punem aparat de auzit sau... (mai
grav) ne apucăm să... strigăm unii la alții ca să ne înțelegem!
- (acum însă mare atenție !) cu vârsta ne mai scade și... gustul! Întrebare: ați văzut
vreodată pe cineva cu ochelari la... limbă ??? Răspuns: NU!
...iar de aici, de la acest ultim punct, încep să apară problemele sau mai exact
MARILE probleme de sănătate. Să vedem cum anume!
De regulă, în familie noastre, o persoană de sex feminin, dragă nouă (scumpa
noastră soţie sau/şi mamă) pregătește mâncarea.
Întrebare: când pune scumpa noastră doamnă sare în mâncarea proaspăt preparată
termic? Răspuns: când aceasta este caldă, la 1000C, clocotindă și aburindă pe foc. Cu vârsta
însă, doamnei noastre i se diminuează și... gustul! Ia deci o lingură de mâncare ca s-o guste,
își „pârlește” jumătatea superioară a limbii, cu care și așa nu mai prea distingea gustul sărat
și... începe să pună fata sare în mâncare... ca să-i simtă gustul de... sărat şi ca mâncarea să fie
„bună” !?!
Astfel, în scurt timp (luni sau ani) îşi va trimite întreaga familie, dar şi pe ea însăşi
în hipertensiune arterială și cardiopatie ischemică.
Acum însă apar şi alte probleme, datorate tot excesului de sare ! Fiţi foarte atenţi :
Cu cât crește cantitatea de sare din alimente :
- Scade cantitatea de Calciu din corp. Da, Calciul este metalul rezistenţei osoase.
Perfect adevărat! Dar NU CUMVA să uitaţi că şi dinţii sunt tot oase; iar aceştia se pot caria
dinspre înăuntru spre în afară! Calciul este metalul contracţiei musculare! Aşa este; dar NU
CUMVA să uitaţi că şi inima este tot un muşchi! Pierderile de Calciu pot avea un răsunet
nefast şi asupra contracţiilor inimii, afectând forţa acesteia şi regularitatea bătăilor cardiace!
Însă, acum MARE atenţie: NU CUMVA să uitați vreodată că acest metal – Calciul – este și
un metal de forţă medie anti-cancer! Pierzând astfel Calciu şi azi şi mâine şi... 20 de ani, spre
mijlocul sau spre finalul vieţii ne putem trezi cu nenorocitul (mă refer la Cancer) la noi în...
bătătură (adică în corp).
- Crește pofta de mâncare. Astfel mâncarea se termină mai repede, bucătăreasa este şi
mai apreciată... însă membrii familiei pot începe să ia periculos în greutate! Vă este cunoscut
sloganul, pe care mulţi dintre noi l-am auzit de-atâtea ori, până l-am şi crezut ? „Cu vârsta
este normal să mai punem pe noi câteva kg”. FALS ! NU este deloc normal!!! Cu vârsta este
normal să mai dăm jos vreo câteva kg, căci scădem şi-n înălţime! Asta vă spune dr.
Mărginean Călin, autorul acestui material!
- Se dezechilibrează raportul potasiu per sodiu (K+ / Na+) în favoarea celui din urmă.
Dacă raportul tinde să se egalizeze, sau să devină favorabil Na+-lui, există risc semnificativ
de... cancer în familia respectivă (ca o mică paranteză: în lactate, raportul Na+ / K+ este 2/1, în
vreme ce în TOATE alimentele de origine vegetală raportul K+ / Na+ este de măcar 5 / 1).
Aș dori să atrag serios atenția și asupra unui produs, care există prin toate
magazinele alimentare. Este vorba de bulion: foarte gustos şi foarte sănătos. Totuşi există un
„dar”, în ceea ce-l priveşte pe bulion: pe foarte multe etichete ale sticlelor de 1 litru se pot citi
următoarele : tomate, apă, sare. Iar după „sare”, încă ceva: 2%. Aparent nevinovat!
Eu, dr. Călin Mărginean, sunt capabil să beau 1 litru de bulion în mai puțin de 2
minute, pe verificate. Îmi place la gust de nu pot să vă descriu! Probabil că și dvs. Însă știți
cât înseamnă 2% la... 1 litru ??? Da, ați ghicit : cca. 20 grame ! Deci teribil de mult !
Revin la întrebarea inițială: câtă sare să adăugăm atunci mâncării ? Răspuns: cât
mai puțină sau deloc !!! Care este excesul de sare ? Peste 2 grame de sare pe zi per persoană

adultă! Însă aceste valori luați-le ca pe o valoare maximă pe care să nu o atingeți decât
excepțional, dar nicidecum să le depăşiţi!
Unică excepţie: munca în microclimatul foarte cald implică şi o pierdere
consecutivă de sare şi astfel un necesar corespunzător. DOAR în această situaţie se va creşte
consumul de sare, dar sub strictă supraveghere / indicaţie medicală!
Rețineți și un catren extrem de inspirat, util și sugestiv pentru sănătatea dvs., pe
care l-am compus cu ani în urmă, referitor la persoana care ne gătește bucatele, valabil și
pentru noi: „De vrei să fii sănătoasă/Să n-ai solniță pe masă!”
Da, nu contest că există și persoane ai căror rinichi pierd sare, având o tensiune
arterială cu valori extrem de joase (80/50 sau chiar sub această valoare). Dar aceste persoane
sunt şi foarte rare și ele nu intră în atenționarea referitoare la consumul de sare. Ele vor putea
să consume sare și să bea lichide invers proporțional cu valorile tensionale, pentru a menține
totuși tensiunea arterială la valori convenabile. Dar imensa majoritate a populaţiei NU intră
aici!
2. „...excesul de zahăr”
Nu știu dacă vă vine să credeți, dar în tot sângele din corpul nostru avem fix... o linguriță
de zahăr !!! (practic de glucoză).
...și nici măcar aia cu vârf !
...iar această cantitate există la o persoană adultă şi nicidecum la un copil ! Căci dacă ne vom
referi la copii, vom vedea că aceştia au în sânge o cantitate de zahăr de departe mai mică, cu toate
consecinţele care decurg de-aici în ceea ce priveşte „excesul” de zahăr!
Așa-i că-i incredibil de puțin ???
Hai să facem un calcul simplu, pentru ca afirmaţia de mai sus să devină credibilă : 85-90
mg de glucoză per suta de mililitri sânge (glicemia normală) x 5-5,5 litri de sânge în tot corpul la o
persoană adultă => 4,25-4,95 g de glucoză! Atenţie: calculul este valabil pentru un adult de 65-70 kg
! Un copil, în funcție de vârstă are (mult mai) puțini litri de sânge şi deci cu mult mai puţin decât o
linguriţă de zahăr în tot sângele!
În corpurile noastre avem globule albe, care după cum știm cu toții, reprezintă „soldații”
noştri, apărându-ne în fața agresiunilor: microbiene, virale, fungice (ciuperci) și a celulelor tumorale.
Dar hai s-o spunem şi pe asta: în fiecare zi, în corpurile noastre se formează între 1.000 şi
10.000 de celule canceroase. E mult, e puţin ? Apreciaţi dvs.! Însă şi acestea trebuie să fie „mâncate”
de cineva: de un anumit tip de globule albe, numite limfocitele T killer. DACĂ celulele canceroase
nu mai sunt „mâncate” prompt, ele ajung să se înmulţească şi mai devreme sau mai târziu vor genera
cancer în corpurile noastre.
Acum fiţi foarte atenţi la următoarele valori ale zahărului în sânge:
- în tot sângele din corpul nostru am zis că avem fix o linguriţă de zahăr. La acest nivel
lucrurile sunt normale şi totul este în regulă
- dacă am avea două linguriţe, am avea diabet zaharat, boală metabolică a cărei frecvenţă
creşte alarmant în ultimii ani
- dacă am avea 3 linguriţe de zahăr în tot sângele, am fi în faţa unui diabet dezechilibrat
- de regulă, la 4 linguriţe se intră în comă
- ...iar la 5 linguriţe poate surveni oricând decesul.
Dacă în tot sângele din corpul nostru avem o singură linguriţă de zahăr, soldaţii noştri
luptă eficient cu agresorii (microbi, virusuri, ciuperci şi celule canceroase). Însă dacă nivelul de
zahăr din sânge urcă peste linguriţa corpului se întâmplă un veritabil dezastru : cu cât vom avea mai
mult zahăr în sânge şi pe o perioadă mai lungă, cu atât mai mulţi dintre soldaţii noştri literalmente
vor trăda “în masă”, iar corpul nostru va rămâne descoperit în faţa agresorilor.
Ştiţi şi dvs. că avem puzderie de microbi pe piele, în gură, în nas, în sinusuri, dar să vedeţi
dvs. ce de microbi avem în intestinul gros ! Unii susţin că am avea de 10 ori mai mulţi decât numărul

total al celulelor organismului. Ei bine, în momentul în care aceştia nu mai sunt ţinuţi la respect de
către imunitate, agresorii încep să invadeze organismul, generând daune în sistem : infecţii cu diverse
localizări, inflamaţii, chiar şi cancer.
Îmi place să dau o pildă pacienţilor mei ca să-i fac să conştientizeze realitatea dură a
consumului repetat de dulciuri concentrate şi le spun următoarele : dacă aş pune în faţa dvs. o
farfurie plină cu microbi şi celule canceroase şi o altă farfurie plină cu prăjituri, dvs. pe care aţi
alege-o ? Fireşte că orice om întreg la minte ar alege-o pe cea cu prăjituri ! Ei uite că aşa gândesc şi
globulele albe : în momentul în care noi aducem în corpurile noastre dulciuri concentrate, acestea de
ce ar mai mânca microbi, virusuri, ciuperci, celule canceroase, când pot să mânca... prăjituri (adică
zahăr din sânge)?
Să mai clarificăm ceva: care sunt dulciurile concentrate? Zahărul, mierea, bomboanele,
prăjiturile, ciocolata, torturile (accent pus premeditat aşa), fursecurile, acadelele etc.
Deşi avem în corpul nostru nişte soldaţi comparabili cu cei din trupele de comando şi
extrem de bine antrenaţi, când vine un agresor, noi legăm acei soldaţi şi ne mirăm de ce organismul
nostru nu mai luptă!
Reţineţi că de departe cel mai puternic factor de zdrobire a imunităţii, cu efect aproape
imediat, dar prelungit pe câteva zeci de ore se numeşte consumul dulciurilor concentrate. Cu cât mai
multe prize alimentare de acest fel, cu atât imunitatea ne va fi mai afectată şi pe o durată mai
îndelungată !
...drept pentru care un copil care răceşte şi răceşte şi răceşte de-i disperă şi pe tată şi pe
mamă şi pe medicul de familie, primul lucru care trebuie suspendat (deci nu redus) este consumul
dulciurilor concentrate şi abia apoi dacă mai este cazul apelat la tratamentul convenţional antibiotic !
În momentul în care nivelul de zahăr din sânge creşte peste linguriţa corpului, organismul
nostru intră în criză, descarcă brusc o cantitate importantă de insulină, „trage” jos glicemia, soldaţii
se apucă de mâncat ceea ce ar trebui să mănânce, dar... insulina în cantitate mare şi brusc secretată
este factor de creştere...
- al vaselor spre înăuntru => ateroscleroză => cardiopatie ischemică => hipertensiune
arterială
- al celulelor canceroase. Iar dacă în corpurile noastre există cumva tumori latente, prizele
repetate insulinice pot declanşa în timp un cancer veritabil
Alt exemplu util de a fi luat în calcul : la o persoană diabetică, aşa cum am spus mai sus,
există în tot sângele 2 sau 3 linguriţe de zahăr. Dacă cumva apare o infecţie la un picior, aceasta
poate progresa nestăvilit şi se poate ajunge chiar la amputaţia membrului. De ce ? Globulele albe
“chefuiesc şi benchetuiesc”, fiind “îmbătate” de nivelul ridicat al zahărului din sânge, fără a mai avea
vreo tragere de inimă să lupte împotriva agresorilor. Ştiaţi că frecvenţa cancerului la o persoană
diabetică este de 10 ori mai mare decât la populaţia generală ne-diabetică ? De ce ? Soldaţii nu prea
au chef de luptă !
Se poate însă lesne genera un pseudo-„diabet zaharat”, consumând doar câteva linguriţe
„nevinovate” de zahăr (sau echivalentul în miere, bomboane, prăjituri, ciocolată) ; și asta în fiecare
zi. Iar imunitatea va fi pe... ”butuci” o perioadă mai lungă sau mai scurtă din zi, ca să nu mai vorbim
de veritabilele „șocuri” pancreatice care apar, organul trebuind să reacționeze prin doze importante
de insulină, care să coboare nivelul glicemiei. În timp există risc de un veritabil diabet zaharat.
Revin la întrebarea inițială : care este excesul de zahăr? ORICE altă linguriță peste
lingurița corpului reprezintă un veritabil... exces pentru organismul unui adult!
Vreau să mai demonstrez ceva : egalitatea dintre zahăr şi miere !!! Motive :
- zahărul conţine 100% zaharoză, în vreme ce mierea conţine între 78-87% zaharuri simple
(glucoză, fructoză...), dar şi zaharoză ;

- calea de metabolizare a zahărului în organism este IDENTICĂ cu cea a mierii;
- zahărul induce ACIDITATE în organism (lucru nepermis, deoarece corpul nostru este
bazic), în vreme ce mierea are un pH de 4 (mediu acid);
- într-adevăr, faţă de zahăr, mierea conţine foarte multe minerale şi vitamine, DAR într-o
cantitate aşa de mică, încât nu poate fi considerată o sursă demnă de luat în seamă pentru nici
una dintre acestea!
Practic, daca vrem să fim consecvenți vom afirma, fără teama de a greși că 4 lingurițe de
zahăr echivalează cu 5 de miere. Nu voi greși nici dacă voi afirma că zahăr alb = zahăr brun ! La
cantitatea neglijabilă de minerale și vitamine pe care le conține acesta din urmă, nu are rost să plătiți
prețul său, sau să va amăgiți că ar fi mai sănătos. Nici pe departe!
NU înlocuiţi zahărul cu nimic în cancer, dar şi dacă NU aveţi cancer ! Zaharina,
ciclamatul, aspartamul şi acesulfamul sunt cancerigene, în vreme ce fructoza pură (deci NU cea din
fructe!) are un metabolism aparte, aducând daune ficatului, determinând producerea de grăsimi
saturate care înfundă vasele şi agresează pancreasul !
Sfaturi pentru fiecare :
- daţi fructe copiilor dvs. dacă doriţi să fie sănătoşi şi să vă binecuvinteze când veţi fi bătrâni
că aţi fost nişte părinţi înţelepţi
- daţi cât mai multe dulciuri concentrate copiilor dvs. dacă doriţi ca noi doctorii să avem cât
mai multă treabă şi industria antibioticelor să prospere!
- fructele-s indicate mai ales pentru vârstnici, adulţi şi copii, în această ordine a priorităţilor
- folosiţi polenul granule (dacă nu sunteţi alergici) pentru îndulcirea unui ceai, sau folosiţi
cantităţi mici de fructe confiate (stafide, curmale, smochine...) în locul zahărului şi a mierii.
3.
...„excesul de grăsimi”
Când omul de rând aude termenul de „grăsimi”, aproape întotdeauna el le asociază
cu untura și/sau slănina, neștiind că mai există și alte „grăsimi” pe lumea asta, unele chiar de
departe mai periculoase pentru sănătatea sa!
Acum lucrurile se complică puțin și subliniez cuvântul „puțin”, deoarece dorind să
nuanțez anumite lucruri, cu scopul de a le clarifica, este nevoie să apelez unde va fi cazul și la
noțiuni de chimie.
Dar s-o luăm pe rând...
Există mai multe tipuri de grăsimi :
- uleiurile, care sunt tot... grăsimi, dar lichide la temperatura camerei (sau „nesaturate”);
la rândul lor se împart în omega 6, omega 3 și omega 9 ;
- colesterolul este tot o... grăsime;
- există grăsimi solide la temperatura camerei (sau „saturate”) ;
- și mai există o serie de grăsimi numite „trans”, fiind de departe cele mai periculoase!
Chiar așa de multe-s grăsimile astea ? Da!
Să ne ocupăm pe scurt de fiecare dintre acestea în cele ce urmează :
a) DACĂ vreți să fiți sănătoși (asta vă spun eu, autorul acestui articol, însă dvs. puteți
alege și altfel!), rețineți că pe lumea asta există DOAR 4 uleiuri : uleiul de măsline (pentru
gătit), uleiul de in alimentar (căci există și pentru motoare și pentru pictură), uleiul de cătină
și uleiul de rapiță. Ultimele 3 uleiuri luați-le numai ca suplimente alimentare, chiar zilnic
dacă doriți, dar NU gătiți cu ele!
Adesea am spus în prezentările pe care le-am susținut, că „înotul este cel mai bun
exercițiu fizic, însă NU înotul în... uleiul din cratiță !”. Am vrut să subliniez prin asta
cantitatea care trebuie adăugată în mâncare, care trebuie însă să fie cât mai mică !

Rețineți că :
- la 3 linguri de ulei (de oricare ar fi acesta!) și peste pe zi, corpul începe să-l
transforme în... colesterol, cu efecte nocive pentru întregul organism. Deci NU consumați mai
mult de 2 linguri de ulei pe zi de ulei, sub nici un motiv !!! ;
- uleiul (de oricare ar fi acesta !) este cel mai calorigen aliment, furnizând 930 kcal %.
De aici și până la riscurile de a ne depăși copios greutatea este un mic pas, care oricând poate
fi făcut ;
- celelalte uleiuri (numite generic „omega 6”, după structura lor chimică, adică
uleiurile de floarea soarelui, dovleac, (uleiul de) soia, palmier, susan...) dacă sunt consumate
determină în organism o stare pro-inflamatorie = pro-reumatism, pro-coagulare și indirect
pro-cancer.
Colesterolul este o substanță extrem de necesară organismului !!! Însă întreaga
cantitate de care avem nevoie o face chiar ficatul, fără să mai fie nevoie să aducem colesterol
din afară! DACĂ însă aducem în organism cantități mai mari de 200-250-300 mg de
colesterol pe zi (părerile diverșilor cercetători sunt împărțite), ficatul nu mai poate procesa
cantitatea mare de colesterol adusă în corp și îl va:
- vărsa pe vasele de sânge (artere), cu înfundarea consecutivă a acestora
(ateroscleroză, cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, arteriopatie obliterantă etc.);
- elimina prin vezica biliară, cu risc de a face pietre la fiere (litiaza biliară) ;
- îl va depune sub piele, sub forma unor „gâlme” (limbaj popular) sau „lipoame”
(limbaj medical), cu daune estetice, dar nu numai.
Merită reținut și faptul că TOATE alimentele de origine animală conțin colesterol
și doar 2 alimente de origine vegetală conțin colesterol (spirulina și carob-ul). Dar ultimele 2
conțin așa de puțin, încât putem uita remarca referitoare la aceste (super-alimente).
Întrebare: ce să facem ca să reducem valorile colesterolului din sânge, dacă
TOATE alimentele de origine animală conțin colesterol? Să luăm pastile!!! (ne vor spune
doctorii). Însă dacă am lăsa bunul simț să ne dea răspunsul, care credeți că ar fi acesta? Dieta
vegetarian totală!
Alimente extrem de bogate în colesterol (mult > 200 mg%): organele animale
(creier, rinichi, ficat, piele, splină, limbă etc.), ouă, icre, unt, untură, slănină, seu.
NU cumva să uitați, că dacă într-o zi nu ați consumat deloc alimente de origine
animală, dar spre seară mâncați un singur ou, acesta are așa de mult colesterol, încât doar el
va depăși capacitatea ficatului de a procesa colesterolul și va depune excesul pe vase. Doar un
singur ou!!! Atenție deci la „excesul de colesterol” pe care tocmai l-am definit mai sus! Nu
doresc să intru în detalii chimice și bio-chimice și nici nu doresc să dezbat tema colesterolului
oxidat, sau au prăjirii alimentelor bogate în colesterol, care sunt și mai periculoase pentru
sănătate! Așadar simplul consum al alimentelor mai sus menționate reprezintă un exces de
colesterol pentru organismul unei persoane ;
c) dintre grăsimile solide la temperatura camerei, alături de colesterol sunt unele
numite generic „grăsimi saturate”. Grăsimile saturate (trigliceridele și AG saturați) ar trebui
să constituie cu cât mai puţin, cu atât mai bine, dar măcar < 25% din nivelul caloric furnizat
de către toate grăsimile alimentare!
Însă hai să mergem puțin mai departe cu calculele!
Zilnic noi trebuie să ne asigurăm aproximativ 10-20% proteine, 55-65% glucide și
20-30% grăsimi (per-global), raportat la numărul de calorii pe care le ingerăm. Să luăm cifra
intermediară (25%) pentru lipidele (grăsimile) totale. Un bărbat sedentar de 70 kg va trebui să
consume 30 kcal / kg / zi, adică 2.100 kcal ca să-și mențină greutatea de 70 kg. Dacă
împărțim 2100 kcal la 4 => 525 kcal, ce vor trebui să fie reprezentate de către lipide. Din
totalul de lipide se recomandă să nu depășim 25% din cele solide la temperatura camerei,
adică dintre cele saturate! Deci mai împărțim o dată pe 525 la 4 și obținem 131 kcal să fie

formate din grăsimile saturate. Având în vedere că ORICE fel de grăsime eliberează 9,3 kcal
/ gram => că cele 131 kcal se obțin din... 14 g de grăsimi saturate. Repet: cel mult!!!
DAR aceste grăsimi saturate există și în majoritatea produselor alimentare pe care
noi le consumăm, „la greu” în produsele alimentare de origine animală și mai puțin (dar deloc
neglijabil) în produsele alimentare de origine vegetariană!!!
(Întrebare: știind aceste lucruri, ne mai vine să ungem un „codru” de pâine cu un
strat gros de unt, peste care să mai adăugăm și sare, pe care să i-o dăm unui copil, înainte ca
acesta să plece la joacă? Așa-mi dădea mie bunica în Banat, acum 35 de ani, iar în urmă cu
20 de ani ajunsesem în prag de diabet zaharat și cu tensiunea la valori de 180 / 120 mmHg
!?!).
Alimente extrem de bogate în grăsimi saturate: unt, untură, slănină, seu, piele,
margarine, nuca de cocos, avocado, cașcaval, brânza grasă, smântână, uleiul de palmier (4346%) etc.
Merită făcută o mențiune specială o substanță extrem de periculoasă pentru vasele
noastre de sânge, numită acidul miristic, un AG saturat cu 14 atomi de carbon. Această
substanță există în toate alimentele menționate în aliniatul precedent, având 2 proprietăți
dezastruoase :
- înfundă vasele de sânge de 2-4 ori mai grabnic decât colesterolul,
- este cel mai puternic factor de creștere a colesterolului cunoscut.
Cât/ce reprezintă excesul? Aproape doar simplul consum al alimentelor menționate
mai sus, chiar în cantități simbolice, ne trece fără voia noastră (și mai grav este că fără să ne
dăm seama) la categoria... „exces” !
d) grăsimile „trans” sunt poate de departe cele mai periculoase pentru sănătatea
noastră. Grăsimea „trans” este prezentă „nativ” în toate produsele lactate, carnea de vită și
miel, unt, precum și în uleiurile rafinate
Grăsimea „trans” se formează și atunci când :
- uleiurile vegetale mono sau/și poli-nesaturate sunt hidrogenate și închegate pentru a
forma mai multe tipuri de margarine sau / și;
- grăsimile vegetale devin mai închegate pentru frăgezirea aluatului;
- AG omega 6 și cei omega 3 își schimbă configurația prin expunere la lumină sau / și
căldură.
Majoritatea AG „trans” provin din margarine, mâncăruri prăjite (și pre-prăjite, gen
cartofii înghețați) și din produsele de patiserie făcute cu uleiuri sau grăsimi parțial
hidrogenate: nuga, înghețate, pufuleți, biscuiți, prăjituri, gogoși, foietaje, brioșe, croissante,
snacks-uri, chips-uri, cartofi prăjiți, prăjeli cu pesmet, existând practic în toate produsele fastfood.
Grăsimile saturate și „trans” au de asemenea un rol în producerea texturilor și
aromelor multora dintre produsele de patiserie și snacks-uri. Ambele dau foietajelor acea
proprietate de... “a se topi în gură”
AG „trans” se comportă chiar mai rău decât AG saturați, fiind responsabili de
creșterea nivelului de colesterol din sânge și a LDL-C. Spre deosebire de grăsimile saturate,
ei conduc și la reducerea HDL-C, fiind deci mult mai dăunători decât acestea. Au și
proprietatea de a deplasa efectiv grăsimea corporală spre... burtă, de a mări nivelul glicemic și
rezistența la insulină. La același număr caloric, grăsimile „trans” determină cea mai puternică
creștere în greutate dintre toate grăsimile, cu depunere specific abdominală, fiind de dorit ca
să nu existe în dieta celor care doresc să-și normalizeze greutatea, sau a celor care vor să și-o
mențină.
Produsele făcute cu o proporție mare de grăsimi saturate sau „trans” au o durata
mai mare de viață decât celelalte produse.
De ce se folosesc grăsimile „trans” în alimentația umană ?

- Măresc valabilitatea produsului în care se introduc la 12-18 luni
- Reduc necesarul de congelare al produselor => preț mai mic de transport / păstrare
- sunt ieftine => oferă marje de profit înalte
- pot fi consumate de vegetarieni (sunt grăsimi vegetale) => Sporesc vânzările și
fără... prejudecăți
- au un gust PERICULOS de... BUN!!!
Efectele consumului grăsimilor „trans” : obezitate, aterogeneză (cardiopatia
ischemică e dublă ca incidență pentru AG „trans” vegetali versus AG saturați animali),
cancer, diabet zaharat, boli degenerative ale articulațiilor, depresie, modificări
comportamentale; efectele pro-cancerigene se datorează prăjirii (mai ales prăjirea repetată) cu
/ în ulei „trans” ce duce la apariția de acroleină, acrilamidă și a unor produși de glizozilare;
interferă cu procesul de transformare al acidului arahidonic în diverse prostaglandine, cu
efecte nefaste fiziologice
Danezii sunt singurii care au stabilit cantitatea maximă de grăsimi „trans”
conţinută în produsele alimentare la < 2%
Nu sunt esențiale, nici necesare corpului și nici nu oferă vreun beneficiu
consumatorului! ...ba din contră !
Care este... „excesul” acestor grăsimi „trans” ? Simplul consum al surselor
menționate mai sus !

Autor: dr. Călin MĂRGINEAN, cules de ing. Eugen-Gabriel MILEA

„Ştiinţa şi puterea omului sunt unul şi
acelaşi lucru.”
(Francis BACON)

ȘTIAȚI CĂ…


…toate insectele posedă un corp format din trei părţi – cap, torace şi abdomen
– îmbrăcate într-un exoschelet greu?

…absolut toate insectele dispun de o pereche de antene, ochi compuşi şi trei
perechi de picioare articulate?

…până în prezent, oamenii de ştiinţă au catalogat aproximativ 1,5 milioane de
specii de organisme pe planetă, unde insectele alcătuiesc aproximativ două treimi din această
mulţime, raportează cercetătorii jurnalul Proceedings of the National Academy of
Sciences.…clasa reptilelor înglobează 4 mari grupuri: crocodilii, țestoasele, tuatara, șerpii și
șopârlele (aparținând aceluiași ordin)?

…din diversa colecţie a creaturilor sălbatice de pe planeta noastră circa 90 la
sută sunt speciile ce se consideră că fac parte din clasa Insecta?

…cărăbuşii, din ordinul insectelor Coleoptera, este grupul cel mai
biodiversificat printre creaturile cunoscute, cu mai mult de 380 000 de specii descrise până în
prezent, constituind 40 la sută din toate speciile de insecte?

…un studiu recent al Proceedings of the Royal Society B sugerează că, secretul
diversităţii cărăbuşilor şi probabil al altor grupuri de insecte este stilul lor de viaţă versatil. Acest
lucru garantează că specia lor nu va dispărea la fel de repede, precum, spre exemplu, cea a unor
specii de mamifere sau amfibieni.

…insectele nu respiră prin gura lor? Ele inhalează oxigenul şi expiră dioxidul
de carbon prin găurile din exoscheletul lor, numite stigme.

…„inima” insectei este un vas segmentat cu mai multe camere, ce
funcţionează de-a lungul spatelui animalului? Acest vas se contractă pentru a trimite hemolimfa
mai departe spre cap; de unde ea este împroşcată din nou în restul corpului. Hemolimfa este de
obicei incoloră, dar poate fi, de asemenea, verzuie sau gălbuie, după cum ştiu mulţi din acei care
au văzut cărăbuşi striviţi pe parbriz sau sub picioare.

…insectele au o reţea de tuburi asemănătoare cu cele cardiovasculare,
numit sistem traheal (en), care livrează oxigen şi elimină dioxidul de carbon din fiecare celulă în
corpurile lor.


…Cele mai vechi fosile de insecte găsite vreodată sunt un set de fălci, care,
printre altele, au o vechime de 400 de milioane de ani, fapt ce ne sugerează că ele au fost printre
primele care au trecut din mediul acvatic în cel terestru.

Cea mai mare insectă vreodată cunoscută, a fost Meganeuropsis (en), ea a fost
o libelulă străveche cu o anvergură a aripilor de până la 0,8 metri. În perioada domniei lor de
acum circa 290-250 milioane de ani în urmă, aceste libelule antice (en) vânau alte insecte şi
creaturi mici asemănătoare cu amfibienii.

…conform relatărilor, omul de ştiinţă britanic J.B.S. Haldane, a fost odată
întrebat despre ceea ce poate spune studiul naturii despre creator, el în glumă a spus, putem
presupune că acest creator a avut „o afecţiune exagerată pentru cărăbuşi”?

…cea mai lungă insectă este Phobaeticus chain, o specie originară de pe insula
Borneo, care poate avea mai mult de 66 de centimetri în lungime?

…o caracteristică proeminentă a insectelor este ochiul compus, format
din mai multe unităţi individuale numite omatidie? O interpretaţie răspândită greşită
(promulgată ironic în titlul acestei secţiuni) este faptul că, fiecare unitate acţionează ca
un ochi independent şi percepe câmpul vizual în totalitate. Dar, de fapt, omatidia
acţionează mai mult ca pixelii, construind un mozaic al imaginii.
Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„Construim prea multe ziduri şi prea
puţine poduri!”
(Isaac NEWTON)
SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI
LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA OCTOMBRIE
1 octombrie
Floarea IOSIF
Amalia ARON
Ion NEMUŢ
Micşunica MĂGUREANU
Niculae GRIGORE
Ahmed HUSSEIN
Elena ANTOFIE
Marieta IFTIMI
Elena DOBRESCU
Vasile MEDREGA
Ecaterina DUMITRU
Leon FĂŞIE
Mihai GRECU
Gabriela GRECU
Cristina-Mariana UȘURELU

Constantin-Bogdan BURLĂCIOIU
Mihaela-Cristina POPESCU
Leon-Gabriel FĂŞIE
Adriana-Rebeca NECŞOIU
Irina-Alexandra ȘERBAN
Ariana-Nicoleta DUMITRESCU
2 octombrie
Olimpia MILEA
Filareta SAVU
Bogdana NEUVILLE
Romeo-Iosif NEAGA
Corneliu GOGU
Constantin VASILE
Chirița-Luminița MILEA
Cătălin-Dumitru DRĂGHICI

Constantin-Roberto ARON
Ana-Maria ŢÎRGHEŞ
Roxana-Mihaela NEGULESCU
Ștefan-Aurelian CANDIDATU
Sandra-Maria MĂGUREANU

Dragoş-Gheorghe GOGU
Daniel-Ioan BOIANGIU
Constantin PETRESCU
Gheorghe-Sebastian LĂCĂTUŞ
Antonia-Gabriela BÎRLOG

3 octombrie
Elisabeta SFETCU
Georgeta FĂŞIE
Stelian BURCĂ
Elisabeta MITRESCU
Mihai ZAMFIRESCU
Nicolae MILEA
Gianinna PIOARU
Silvia GHEORGHE
Camelia BĂLAŞA
Maria-Magdalena BĂLAŞA
Simona-Nicoleta TRONECI
Vasile-Emanuel ZEGHERU
Mihail COSTRACI
Florin-Adrian LOPOTARU
Denisa-Gabriela DINIŞOR
Antonia-Abigail DOBRESCU

6 octombrie
Iulian ENESCU
Luminiţa GRECU
Cornel-Aurel BADEA
Ion STOICA
Rodica DOBRESCU
Marian MEDREGA
Cosmin-Nicolae BADEA
Mădălin-Florin BADEA
Miruna-Florentina PIOARU

4 octombrie
Floarea MIHAI
Casandra BĂLAŞA
Ierotei GRECU
Ana DUMITRU
Petru VLASE
Tinca IORGA
Tudorel GRECU
Nicoleta DRĂGHICI
Nicoleta DOBRESCU
Ionuţ-Sebastian MILEA
Alexandra-Mihaela JOIŢA
Cristian-Adrian CIOBU
Elisa-Maria DOBRESCU
Nicoleta-Cristina BOBLEACĂ
Filip-Andrei STOIAN
5 octombrie
Elena BADEA
Anghel BĂRBULESCU
Vasilica SAVU
Spiridon PIOARU
Mihail GHEORGHE
Dănuţ DOBRESCU
Marian-Ion LUPU
Ion ŞERBAN

7 octombrie
Gheorghe ŞERBAN
Nicolae UDROIU
Gheorghiţa DOBRA
Emilian DINU
Mirela STANA
Roxana-Elena NICOLĂESCU
Mioara-Andreea FĂŞIE
Mario-Adrian IONAŞ
Flavian-Nicolas CRĂCIUN
Yasmina-Gabriela TRONECI
8 octombrie
Floarea ENESCU
Emilian UŢA
Vasile LOPOTARU
Ion-Eugen ŞTEFAN
Mihaela FĂŞIE
Gheorghiţa ŢUŢUIANU
Robert-George NEMUŢ
9 octombrie
Valentina SOARE
Eugenia NECŞOIU
Alexandru BOBLEACĂ
Anghel-Gheorghe STOIAN
Răzvan ŞETREANU
Ştefan-Robert TUDOR
Izabela-Ioana DOBRESCU
Vasile-Marius CIOCAN
Antonio-Eduard SAVU
10 octombrie

Ion ILIE
Mircea GHEORGHE
Anghel STOIAN
Sever SAVU
Stelian GOGU
Constantin-Florin ŞTEFAN
Longin PETRESCU
Manuela-Victoriţa CIOCAN
Dănuţa-Georgiana ILIE
Daniel MARIN
Ştefan-Alexandru SAVU
11 octombrie
Floarea DOBRESCU
Dumitru BULIGIOIU
Nicolae MANTA
Constanța STÎNGACIU
Daniela BIȚOC
Constantin ŢÎRGHEŞ
Ion DOBRESCU
Ionel-Claudiu FLOREA
Mariana MILEA
Marian-Emil FĂŞIE
Naomi-Ecaterina DUMITRESCU
Nicolae-Cătălin MILEA
Erik-Gabriela DOBRESCU
Sofia-Teodora-Petruța MIHĂLCESCU
12 octombrie
Vioreta UDROIU
Cristian MILEA
Constantin POPESCU
Sorin-Cristinel LEONTE
Alina UȚĂ
David-Gabriel DUMITRESCU
13 octombrie
Romulus BÎRLOG
Sever SMARANDA
Ion OACHEŞU
Victor-Florin BUDEANU
Corneliu SAVU
14 octombrie
Anastase SAVU
Moni GHEORGHE
Ion IANCU
Emilia OPROIU
Gheorghe TEODORESCU
Dumitrița ALBU

Vasile-Andrei MARIN
15 octombrie
Spiridon ŞERBAN
Lucia VASILE
Petre MIHĂLCESCU
Elena BĂLAŞA
Marilena POPESCU
Cristian FĂŞIE
Nicolae-Marius OANCEA
16 octombrie
Floarea NIŢESCU
George-Ciprian MILEA
Florian ŞERBAN
Alexandra-Maria BUCUROIU
17 octombrie
Maria POPESCU
Maria MOREANU
Elena BÎRLOG
Ion-Marius DRĂGHICI
Elena-Alexandra GAFIŢOIU
18 octombrie
Vavila ZEGHERU
Romică SARU
Mihai-Marian OPREA
Alexandru-Valentin CIOCAN
19 octombrie
Vasilica MOREANU
Sorina-Mihaela STANCIU
Onoriu GHEORGHE
Laurenţiu MILEA
Rebeca UŢA
Eduardo-Adrian OLARIU
Daniela-Ana-Maria MOROE
20 octombrie
Petra MICULESCU
Corneliu-Ștefan TRONECI
21 octombrie
Anca BĂLAŞA
Ionela-Raluca DOBRESCU
Constantin-Cosmin ŢÎRGHEŞ
22 octombrie
Vasile VASILE

Genoveva TUDORESCU
Constanța-Maria ŞERBAN
Ioneta STOIAN
Elena ŞETREANU
Mihaela POPESCU
Veronica JOIȚA
Dumitru-Gabriel GRECU
Mihaela GRECU
Andreea-Roxana PETRESCU
Ionuţ-Flavian FĂŞIE
Beatrice-Maria POPESCU
Beniamin-Alexandru GHEORGHE
23 octombrie
Vergil ȘETREANU
Paulina GOGU
Clement PETRESCU
Dumitru-Alexandru ŞETREANU
Monica MITRESCU
Liviu-Romeo ZEGHERU
Dumitru-Iulian POPESCU
David-Mihai BURLĂCIOIU
24 octombrie
Emil-Cristinel TRONECI
Maria-Luiza BADEA
Marian ILIE
Gheorghe-Costin MEDREGA
Paul-Daniel MITRESCU
Gheorghe-Ionuţ STANCIU
Ioana ENESCU
Ioana-Beatrice ZEGHERU
25 octombrie
Gheorghe TUDOR
Dacian ION
Dumitru GRECU
Cornelia DRĂGHICI
Mihaela PISICĂ
Maria DOBRESCU
Adriana-Nicoleta ILIESCU
Marius-Adrian DRĂGHICI
Emanuela-Florentina TUDORACHE
Mihai-Răzvan NICOLĂESCU
Constantin-Sebastian VASILE
Marian-Gabriel BĂLAŞA
Eduard-Patrik MIRA
Alexandru-Gabriel MARIN

26 octombrie
Maria BÂRLOG
Cocuţa FĂŞIE
Gheorghiţa STAN
Gabriela ZEGHERU
Daniela MITRESCU
Gabriela SFINTEȘ
Gheorghe BERECHET
Dumitru PANAITA
Alina BADEA
Natalia-Elena RĂDULESCU
27 octombrie
Dumitru GHEORGHE
Elena BĂLAŞA
Constantin GHEORGHE
Ana-Maria NECŞOIU
Florentin-Cristian ISTRĂTOIU
Ilie-Carlos MARIN
Marius-Florin POPESCU
28 octombrie
Dumitru-Doru PETRESCU
29 octombrie
Natalia OANCEA
Laurenţiu-Iulian JOIŢA
Vasilica MILEA
Mircea GHEORGHE
Lavinia-Alina FARCAȘI
Bianca-Andreea ZAHARIA
30 octombrie
Minodora PLATCO
Elena PARASCHIVA
Violeta-Denisa MILEA
Mircea-Georgian BORȘ
George-Eduard VASILE
Marian BRÎNZICĂ
31 octombrie
Nicolae SPÂNU
Stelian ILIE
Vasile MĂGUREANU
Valeria-Ştefania NEMUŢ
Ion FĂŞIE
Andrada-Mihaela SPÎNU
Cătălin-Vasile UȘURELU
Cătalin-Valentin GOGU
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