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RECOMANDARI PENTRU CETATENI  

IN PERIOADA SARBATORILOR PASCALE 
 

Obiceiurile de consum din preajma sarbatorilor sunt o problema des 
invocata de cei care, in preajma Pastelui, au o alimentatie nu tocmai 
sanatoasa. Abundenta si consumul excesiv la mesele traditionale, mai ales 
dupa o perioada de abstinenta asimilata postului, pot provoca indigestii, 
colici biliare, colecistite, pancreatite si, nu in ultimul rand, alergii alimentare 
sau parazitoze. 
  

Indiferent de ceea ce ati planificat pentru Paste, consideram ca o 
serie de lucruri esentiale trebuie stiute si asumate pentru a nu avea 
probleme majore de sanatate . 
 

Recomandarile Directiei de Sanatate Publica a judetului Buzau in 
scopul prevenirii riscurilor de imbolnavire sunt: 

 
- consumati numai carne care a fost cumparata din reteaua de magazine 
publice; 
- nu consumati carne din taieri clandestine, ambulante; 
- nu consumati carne insuficient tratata termic; 
 

În urma analizelor de laborator efectuate s-a constatat că 100 grame 
de carne de miel au o valoare calorica ridicata de 200-300 kcal şi un 
conţinut ridicat de potasiu. Organele (în special ficatul), dar si carnea, 
conţin foarte mult fier, care se absoarbe foarte uşor, zinc si carnitina, cu rol 
energetic, şi cantităţi mici de calciul, acidul folic si vitamina E. Are un 
conţinut de proteine ridicat dar şi multe grăsimi saturate (80 mg de 
colesterol la 100 grame). 

 



  

 
Carnea mieilor cu greutate mai mica de 10 kg sau sub 9 săptămâni poate 
produce, la persoane predispuse genetic, cu boli preexistente, sau în caz 
de consum excesiv, probleme legate de: 

- conţinut ridicat de colagen bogat in oxipurine ce o fac dificil de 
digerat si iar excesul creează probleme putând declanşa atac de 
guta, la cei suferinzi deja, şi boli gastro-intestinale şi hepato-
renale, la cei predispuşi unor asemenea afecţiuni (cu 
hiperuricemie); 

- conţinut scăzut de fibre alimentare: recomandam asocierea  
legumele pentru a preveni constipaţia iar stufatul sau drobul trebuie 
sa aibă cat mai multa verdeaţa si orez; 
- conţinut crescut de lipide cu risc aterogen în special la cei cu boli 
cardiovasculare sau risc de colici biliare, pancreatită; 
- conţinut crescut de proteine: pot determina alergii. 
 
Se  recomandă cetăţenilor respectarea şi a următoarelor măsuri în 

cazul consumului cărnii de miel: 
- în cazul preparării ciorbelor, adăugarea cărnii doar in momentul fierberii 
şi, pe cât e posibil, folosirea cărnii de la miei de 10- 14 kg, 
- prepararea cărnii de miel înăbuşita sau preparată pe grătar, evitându-se 
pe cat posibil prăjelile, iar stufatul trebuie sa conţină cat mai multe legume, 
deoarece carnea nu conţine fibre şi legumele vor ajuta in prevenirea 
constipaţiei, 
- evitarea asocierii cărnii de miel cu pâine, mămăliga sau paste. Ea trebuie 
asociata doar cu legume, 
- nu cumpăraţi şi nu folosiţi pentru preparare şi consum carnea de miel 
care a fost depozitata la temperaturi mai mari de patru grade Celsius. 

- se recomanda sa nu folositi oua de rata/gasca la prepararea 
cremelor, prajiturilor, maionezei; 

- nu uitati sa va spalati bine pe maini cu sapun înainte de a prepara 
alimentele; 

- trebuie sa pastrati la frigider alimentele usor alterabile: carnea, 
pestele, ouale, maioneza, cremele. Atentie la neintreruperea lantului frig 
pentru toate alimentele; 

- nu pastrati alimentele preparate langa cele nepreparate (carne 
cruda langa cea preparata, mezeluri, preparate traditionale din carne de 
miel); 

- nu achizitionati bauturi alcoolice traditionale (vin, tuica) de la 
comercianti 
ambulanti; 

- aveti grija ce si cat mancati. 
 



  

In cazul in care sesizati in diferite unitati comerciale sau de 
alimentatie publica, alimente necorespunzatoare sau incalcarea normelor 
de igiena, va puteti adresa DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA A 
JUDETULUI BUZAU ce asigura serviciul de permanenta la sediul din 
Buzau, str.G.BASTAN NR.3, tel:0238.721.901, FAX:0238.721539, in 
scopul interventiei operative in vederea eliminarii riscurilor pentru sanatatea 
publica. 
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