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Sărbătorile de Iarnă reprezintă un motiv prielnic în care ne adunăm cu familia, ne revedem

prietenii, ne bucurăm de zilele libere și ne încărcăm bateriile pentru Noul An.    



Gătit: cuvintele cheie sunt organizare şi chibzuinţă

• Pentru Cina de Ajun, fiind cină, vă recomand un platou
delicios, cu aperitive selecte sau o friptură delicioasă
însoțită de o salată de crudități. 

• Nu serviți la aceeași masă: aperitiv, supă/ciorbă și fel
principal. Și nici într-un caz și desert!

• La Masa de Crăciun, serviți supă sau aperitiv sau friptură.

• Fabulosul cozonac, care este gustos, dar plin de calorii: 
are nucă/mac, ouă, făină. Ei, bine, putem să-l consumăm
dimineața, la micul dejun, cu un pahar de lapte sau cu o 
cafea.

Cumpărături: după o listă bine stabilită

• Alcătuiţi meniuri pe zile

• Nu faceţi stoc, pe principiul, poate voi avea nevoie

• Avantaje - economie: de energie, timp şi financiară



Legumele să acompanieze

orice preparat. 

Cu cât alegeți o paletă mai

diversă și mai colorată, cu atât 

mai bine!



Aperitive:

◊ Rulouri cu somon fume, 

cremă de brânză și verdeață

◊ Salată capresse

◊ Platou cu fructe, măsline și

biluțe de brânză.

◊ Hummus cu bastonașe de 

legume

◊ Aspic, carne de pui și

legume

◊ Salată de crudități



Brăduț aperitiv: 
ardei tricolor, 
crenguțe de 

brad, morcovi, 
roșii cherry, 
brânzeturi



Platou aperitiv cu brânzeturi, delicatese fără nitrați, măsline, castraveți murați, fistic și struguri.



Aperitive pentru Revelion

• Biscuiți integrali, cremă de brânză, 
somon fume

• Prosciutto crudo fără nitrați, avocado, 
icre de somon, cremă de brânză sprițată

• Creveți cu sos remoulade cu paprika

• Ouă umplute cu guacamole



Ciorbă de legume și opțional carne



Sărmaluțe 

▪ varza Kale

▪ bulgur

▪ mix de carne vită-pui

▪ legume

▪ sos de roșii organic

▪ bineînțeles fără nesănătoasa
afumătură



Friptură de 

porc



Vită la grătar 

ceramic și

legume verzi



Pui întreg la cuptor



Peștele să fie 

vedeta Mesei

Festive de 

Revelion



Creveți sau Scoici



Cozonacul rămâne desert 

traditional, dar vă recomand să

înlocuiți faina albă, cu faină de 

cocos; adăugați stafide hidratate, 

merișoare, carob. Înlocuiți zahărul

cu sirop de artar bio.



Gulguf cu făină de migdale și sirop de artar bio



Panettone cu faina de hrisca



Biscuiți pentru Moș Crăciun

cu faină de orez, carob, 

sirop de artar bio și ulei de 

cocos extravirgin presat la 

rece.



Desertul de Anul Nou, trebuie să fie: ușor de preparat, delicios și rapid: Cheesecake - blat de biscuiți

din faină de migdale - caramel (sirop de arțar cu ulei de cocos presat la rece) și ciocolată homemade, 

sau, dublu cheesecake, cremă de brânză, crema de brânză cu mure și topping crocant de nuci pecan 

sfărâmate și flori comestibile, sau - cremă de brânză cu sirop de artar bio, afine



Consumați cu moderație

cocktail-uri, șampanie, vin, 

wiskey, etc. datorită faptului

că au un conținut ridicat de 

calorii. Între diferitele

băuturi pe care le 

consumați, beți și câte un 

pahar de apă plată.



Atmosfera Crăciunului, presupune, pe lângă
aranjamente decorative, lumânări festive, figurine 
specifice sărbatorilor, braduț cu luminițe, veselă
deosebită, mare și încăpătoare, aşa că atenţie la 
porţii!

Recomand călduros, folosirea farfurilor mai mici
sau să nu le umpleți pe cele mari – tendinţa este să
terminați tot ce aveți în faţă, chiar dacă v-ați potolit
foamea.

Mâncând din farfurii cu un diametru mai mic este o
strategie bună, pentru că părea mai pline, iar

astfel veți mânca o cantitate mai mică de 

alimente, dar cu aceeaşi satisfacţie!

Mindful eating

Ideal este sa mâncați relaxat, 

fără grabă, fără să fiți distras de alți

stimuli (TV, telefon, laptop) și să fiți

prezent la masa. 

Puteți:

✓ asculta muzică de Sărbători sau

colinde pe fundal

✓ să savurați fiecare înghițitură, 

după ce ați mestecat-o suficient, 

pentru a putea ajunge informația la 

centri și a declanșa starea de sațietate; 

✓ să interactionați cu familia, prietenii

✓ să acordați atenție evenimentului



În perioada Sărbătorilor, mai ales cele de Iarna, se 
întâmplă cele mai multe vizite, iar atunci când suntem
musafiri ştim cu toţii acele momente în care gazda insistă
să mai gustăm încă un fel de mâncare sau să ne reumple
farfuria cu ceea ce tocmai am terminat.

Ospitalitatea ne face să ne simţim bine, dar în poate fi 
dăunătoare siluetei. De aceea, este bine să refuzați 
suplimentele într-un mod cât mai politicos.

Puteti cere la pachet, sau puteti doar să gustati din ceea
ce vi se propune.

În cazul în care nu vă numărați printre persoanele

iubitoare de sporturi de iarnă, probabil că în această

perioadă faceți și mai putină mișcare ca de obicei. 

NU trebuie neglijată mișcarea, pentru că astfel vă va

accelera metabolismul, pentru a nu acumula

kilograme în plus, în urma unor plăceri culinare care nu 

vi le permiteți în mod obișnuit. 



Multe din bunătățile care fac 
deliciul acestor sărbători conțin un 
surplus de calorii într-o porție
obișnuită; de aceea este și foarte
ușor să cântărim mai mult după
trecerea sărbătorilor.

Chiar dacă câteva kilograme în
plus nu sunt multe, pentru mulți
oameni va fi dificil să scape de ele
după sărbători. 

Este posibil, făcând alegerile
culinare potrivite în această
perioadă, să vă simțiți bine, iar dacă
faceți și mișcare, veți evita
nesănătoasele kilograme în plus!



În loc de concluzie

✓ alegeți alimente bio, din sursă sigură; 
gătiți în moduri sănătoase.

✓ Bifați mese chibzuite prin paletă
culinară, nu încărcați masa, nu aduce
nici un beneficiu:

o masa va fi neîncăpătoare

o veți manca mai mult decât este necesar

o veți arunca din preparate

Surpindeți prin calitate, rafinament și cantități chibzuite.



Cum ne revenim după sărbători?
Dacă ați facut excese, revenirea după Sărbători trebuie să fie treptată, 

nu căutați soluții magice în faimoasele cure Detox cu sucuri și nici nu vă
înfometați sau nu vă limitați doar la 3 frunze de salată, sau 2 fructe pe zi. 

Pentru 10 zile urmați Programul Nutrițional Personalizat din Handbook 

sau urmați o alimentație ușor hipocalorică, astfel încât

să contrabalansați excesul acumulat în ultimele zile.



Ai probleme de greutate? Te reîngrași după ce slăbești? 
Mănănci chiar dacă nu iți este foame? Nu mănânci mult și tot esti
plinuț? Ai oase fragile? Nu ai un somn odihnitor?

Ești obosit?

Atunci este timpul să investești în sănătatea ta!

Optimizează-ți starea de sănătate! 

Optează acum pentru testul genetic Nutrigene +

• analizează 35 de gene corelate cu:

• metabolismul carbohidraților, lipidelor

• detoxifierea organismului, 

• stresul oxidativ, 

• sensibilitate la sare, alcool, cafeină,

• Intoleranțe, 

• Predispoziții la DZ2,boli CV, dispidemii, 

• boala Alzheimer, declin cognitiv

• calitatea somnului

• INFLAMAȚIA – ucigașul silențios (nu doare), etc

www.carminastroia.ro

http://www.carminastroia.ro/


Sărbători binecuvântate!

Cu drag,

Carmina Stroia

CSBN Nutrition



Un AN NOU plin de sănătate, bucurii

și împliniri!

LA MULȚI ANI 2020!


