PROFILES - Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry-based
Learning and Education through Science

Modul de Predare/Învăţare PROFILES IBSE
Notiţele Profesorului

SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS
Sugestii:
Pentru activităţile de învăţare propuse în modul, se presupune că elevii cunosc ce
înseamnă alimentația, alimente de origine vegetală/ animală, piramida alimentelor etc.

Breviar teoretic:
1. Compoziția alimentelor
Hrana este principalul furnizor de energie pentru organism.Alimentația sănătoasă are un
rol foarte important în menținerea sănătății, condiționat de echilibrul tuturor principiilor
alimentare: lactate, carne, ouă, legume și fructe, cereale și apă.
Lipidele sunt cunoscute sub numele de grăsimi și au rol energetic și plastic. Ele se
depun în
interiorul celulelor sub formă de
grăsimi la nivelul țesuturilor. Lipidele acoperă 20-30% din rația calorică.Lipidele sunt de
origine animală regăsite în unt, slănină fie de origine vegetală regăsite în măsline, dovleac,
nucă, soia.
2. Prezența aditivilor alimentari, a coloranților
Multe alimente conțin coloranți alimentari pentru a li se îmbunătății culoarea și pentru a
înlocui diferite ingrediente.Alături de coloranți un rol important îl ocupă și aditivii alimentari,
substanțe introduse în alimente pentru îmbunătățirea gustului și prelungirea termenului de
valabilitate. Aceștia sunt E-uri, des întâlnite.E- urile sunt acei aditivi adăugați în alimente
cu rol de de îndulcitori, coloranți, emulgatori, conservanți.
Lista E-uri periculoase
- E 110, E 123, E 124, E 127, E 128, E 211, E 220/E 228, E 230, E 231, E 233, E
249, E 320, E 425, E 621, E 95, E 954
3. Există coloranți naturali?
Colorantul este substanța capabilă să împrumute culoarea sa altor materiale. După
proveniență, coloranții se clasifică în coloranți naturali și coloranți sintetici.
Coloranții naturali se găsesc în plante, în diverse părți anatomice ale acestora. Pot fi
extrași prin diverse metode tradiționale.După extracție sunt fixați pe materialul suport
folosind oțet ( acid acetic).
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4. Igiena și sănătatea alimentației
Reguli necesare pentru o alimentație corectă.
Realizarea piramidei alimentelor: proteine – carne, lapte, ou[, nuci, fasole, linte, glucide –
zahăr, glucoza, fructoza, galactoza, amidon, celuloza, grăsimi – unt, untură, slănină,
floarea soarelui, măsline, dovleac, vitamine și minerale- legume, fructe.
Alimentația trebuie să fie completă procurând organismului proteine, glucide, săruri
minerale și vitamine în anumite proporții.

Breviar experimental:
Vopsitul ouălor cu foi de ceapă – galbenă și roșie.
Din cele mai vechi timpuri gospodinele vopseau ouăle cu substanțe naturale.
Folosim coji de ceapă galbenă pe care le punem într-un vas cu apă. Se fierb ouăle
împreună cu foile de ceapă, se adaugă două linguri de oțet și o lingurița de sare.Se lasă la
fiert 15 minute la foc potrivit. După ce se scot vopsite se ung cu slănină sau ulei. Pentru
ceapa roșie se țin foile de ceapă la înmuiat de pe o zi pe alta într-un vas acoperit. A doua
zi se fierb ouăle 15 minute împreună cu foile de ceapă și o lingură de oțet pentru fixarea
culorii, după care mai sunt lăsate în lichid pentru intensitatea culorii.
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