
HRANA NOASTRĂ,
DESTINUL NOSTRU

Îndrumări și rețete delicioase 
pentru o viață sănătoasă

Biolog Mariana Ghezzo
cu participarea competentă a soțului meu 

 Mihai Ghezzo

Editura Păzitorul Adevărului



Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

GHEZZO, MARIANA
     Hrana noastră, destinul nostru / Mariana Ghezzo - Făgăraş: 
Păzitorul Adevărului, 2011

    ISBN 978-973-1940-27-4

641.55:613.26

ISBN 978-973-1940-27-4

Copyright © 2011 Editura Păzitorul Adevărului

Tehnoredactare: Gogu Mitrea
Design și layout: Adina Toma
Coperta: Sandu Toma
Corectura: Tabita Barbu

Imagini: Dreamstime, iStockphoto

Editura Păzitorul Adevărului 
Str. Morii nr. 27

505200 Făgăraș, jud. Brașov
Tel.: 0268 213 714
Fax: 0268 214 111

e-mail: info@farulsperantei.ro
www.farulsperantei.ro

Hrana noastră, destinul nostru2



„Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, 
cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.”

Deuteronom 6:5, Porunca I

„Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele 
Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri.”

Psalmii 8:1

Mulţumesc cu adâncă umilinţă şi recunoştinţă  
Părintelui nostru Ceresc pentru ajutorul enorm  

primit la alcătuirea acestei cărţi.

Dedic această carte spre slava lui Dumnezeu  
şi pentru ajutorul tuturor  

celor ce vor să-şi salveze viaţa.
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Mariana Ghezzo a absolvit Facultatea de Biologie în cadrul 
Universităţii din București. Timp de 17 ani a lucrat la Facul-
tatea de Medicină din București la catedra de microbiologie, la 
început cu funcţia de preparator, apoi de biolog cercetător cu 
funcţie didactică. Din 1974 trăiește în Germania unde a studi-
at medicina biologică naturală la Clinica doctorului Bruker din 
Lahnstein și la Clinica Dr. Bircher – Benner din Zürich. După 
absolvirea examenului de stat a primit diploma de „Heilprakti-
ker” cu dreptul de a deschide cabinet și a conduce o clinică.

Mihai Ghezzo este absolvent al Institutului politehnic Bu-
curești. Din 1974 a trăit în Germania unde a lucrat la firma 
Siemens în domeniul nuclear. Paralel a urmat cursurile de me-
dicină biologică la Manheim pe care le-a absolvit. Examenul de 
stat i-a dat dreptul de a avea cabinet particular și a conduce o 
clinică. Este „Heilpraktiker” german – specializat în nutriţie 
și fitoterapie.
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Mulţumesc soţului meu pentru ajutorul permanent,  
pentru încurajările lui şi mai ales pentru colaborarea  
eficientă.

Mulțumiri,

Mulţumesc surorilor noastre din Darmstadt (Marienhohe) 
Germania care m-au îndemnat mereu să scriu această carte de 
reţete. În special, îi mulţumesc sorei Gabi Burtescu ale cărei 
insistenţe pentru necesitatea unei astfel de cărţi de reţete au 
fost un sprijin puternic.

Mulţumesc dragei mele prietene Iuliana Mitrea, care a 
fost un sprijin permanent şi mulţumirile mele deosebite se în-
dreaptă şi spre soţul ei Gogu Mitrea, care a tehnoredactat într-
un mod profesionist textul lucrării.

Şi mai am încă mulţumiri alese pentru Casa de Editură 
„Păzitorul Adevărului”, pentru toată echipa şi în mod deose-
bit prietenilor Sandu şi Adina Toma.

Dumnezeu să-i răsplătească pe toţi cu multe binecuvântări!
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„Este în aceeași măsură un păcat  
să violăm legile fiinţei noastre  

pe cât este să încălcăm cele Zece porunci.  
Înfăptuirea oricăreia dintre acestea  

înseamnă încălcarea legii lui Dumnezeu.  
Cei care încalcă legea lui Dumnezeu din organismele lor,  

vor fi înclinaţi să încalce legea lui Dumnezeu,  
rostită pe Muntele Sinai.”  

(Ellen G. White, Dietă și hrană)
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Când soţul meu şi cu mine ne-am schimbat total alimen-
taţia zilnică, aceasta a fost o cotitură importantă în viaţa 
noastră. Eram obişnuiţi cu acea mâncare tipică civilizaţiei 

moderne, abundentă în proteine animale şi grăsimi, ouă, lactate, 
făină albă şi zahăr, într-un cuvânt tot ceea ce astăzi este dovedit 
că ne îmbolnăveşte şi ne scurtează viaţa.

Dar, Dumnezeu în marea Lui dragoste şi bunătate ne-a adus, 
fără prea multe menajamente la o alimentaţie adevărată, bogată 
în principii vitale, hrană destinată nouă oamenilor încă de la Cre-
aţie. Am spus fără menajamente, pentru că nu am avut posibili-
tatea alegerii. Eram bolnavi şi ne-am rugat să primim sănătate, 
lăsându-ne în voia Domnului, iar alternativa alimentaţiei sănă-
toase a venit rapid prin cărţile doctorului Bircher-Benner care ne-
au fost puse de cineva la dispoziţie.

Am înţeles atunci că venise momentul ca noi să ne luăm răs-
punderea propriei sănătăţi. Dumnezeu ne ajută şi răspunde la ru-
găciune, dar noi trebuie să ne facem partea noastră de muncă.

A urmat o perioadă de studii îndelungate şi de practică la 
Clinica doctorului Bircher-Benner din Zürich şi în Germania la 
doctorul Bruker.

Adaptarea la noua hrană şi la noul stil de viaţă s-a făcut re-
pede, pentru că observam cum ne recâştigăm sănătatea şi energia 
vitală cu fiecare zi. Astfel ne-am oprit la această hrană de aproape 
30 de ani. De multe ori la seminariile şi cursurile de nutriţie ţinu-
te, ni s-au cerut amănunte în legătură cu o alimentaţie sănătoasă, 
mai ales de cei care erau bolnavi şi căutau cu disperare o soluţie 
pentru recâştigarea sănătăţii. Pe de altă parte, am observat multe 
case unde eram invitaţi şi gospodina pretindea că oferă o hra-
nă sănătoasă, care, de fapt, nu era deloc aşa, chiar dacă, în final,  
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pe masă nu era carne şi niciun fel de produs animal. Totuşi pre-
zenţa în mare cantitate a nucilor şi seminţelor, adăugate felurilor 
prea bogate de mâncare, fierte sau coapte în cuptor cu grăsime 
la temperaturi înalte, făceau rău sistemului digestiv şi întregului 
organism. De altfel, membrii familiei se plângeau miraţi de valori 
leridicate ale colesterolului şi trigliceridelor în sânge şi de diferite 
alte tulburări ale sănătăţii.

Astfel ne-am hotărât să punem la dispoziţia celor interesaţi 
întreaga noastră experienţă pentru o bucătărie sănătoasă vegană.

Titlul acestei cărţi nu-mi aparţine. Profesorul meu din Germa-
nia, Doctorul Bruker obişnuia să ne amintească mereu la cursuri: 
„Hrana pe care o alegeţi va constitui în final destinul vostru”. În 
mod practic, am devenit atât de convinşi de acest lucru şi nu nu-
mai din nenumăratele studii de ultimă oră care au apărut, dar 
mai ales din observaţiile convingătoare făcute pe propriul nostru 
organism încât acest titlu reprezintă însăşi esenţa cărţii de reţete 
din faţa dumneavoastră.

De la început doresc să atrag atenţia că abţinerea de la carne 
şi produse animale nu înseamnă numaidecât că mâncarea oferită 
familiei este şi sănătoasă, căci o bucătărie vegană ca să fie sănă-
toasă înseamnă mult mai mult decât atât, aşa cum o să vedeţi.

Fără îndoială, poate unii dintre dumneavoastră vor avea difi-
cultăţi şi nu vor obţine aceleaşi rezultate binefăcătoare asupra or-
ganismului lor căci se vor lăsa călăuziţi în alegerea hranei de ve-
chile lor obişnuinţe de mâncare. Adaptarea nu este uşoară pentru 
toată lumea. În mod intenţionat m-am îndepărtat de orice „imi-
taţie” a bucătăriei tradiţionale, căci nu avea rost. Pentru dumnea-
voastră cei care doriţi să vă schimbaţi radical felul de hrană, nu 
există nici o asemănare cu vechea bucătărie, niciun compromis şi 
sperăm nicio întoarcere înapoi.

Reţetele prezentate sunt în majoritatea lor încercate de noi 
personal. Înainte de a le pune pe masă la ora prânzului sau a le 
oferi oaspeţilor noştri, erau minuţios probate şi criticate de soţul 
meu. Astfel, tot ceea ce vă pun la dispoziţie, sunt reţetele care au 
trecut examenul. Şi aveam o deosebită bucurie atunci când imagi-
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nea pe care mi-o făceam despre un fel de mâncare o comparam cu 
cartea de reţete a Clinicii Bircher-Benner, cu recomandările Elle-
nei White şi cu noile studii de nutriţie ale ultimilor ani, iar aceasta 
corespundea în totul alimentaţiei sănătoase pe care noi o numim 
„a îngerilor”.
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„Cred că medicul viitorului va fi nu numai medic  
ci mai ales profesor, căci adevărata lui sarcină va fi  

să-i înveţe pe oameni cum să trăiască o viaţă sănătoasă.”  
(Dr. D. C. Jarvi)

Substanțele vitale  
de care avem nevoie
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Celulele corpului nostru se reînnoiesc permanent (inclusiv 
cele ale creierului).  Şi ca în orice reînnoire este nevoie de 
un puternic material de construcţie pe care numai o ali-

mentaţie sănătoasă îl poate oferi. Sunt două aspecte care asigură 
o alimentaţie sănătoasă:

1.  Felul în care ne alegem alimentele.
2.  Felul în care le pregătim.
Cine se conduce în alegerea hranei după poftă sau instinct, 

nu va ajunge niciodată la o sănătate deplină a întregului orga-
nism, căci a mânca sănătos este mai mult decât alimentarea cor-
pului nostru cu ceea ce ne place sau am fost obişnuiţi. Ceea ce noi 
alegem zilnic să mâncăm, poate fi un factor de vindecare sau un 
factor de risc, un factor de îmbolnăvire. O hrană sănătoasă poate 
satisface gusturile cele mai rafinate şi în acelaşi timp să devină un 
puternic mijloc de restabilire şi păstrare a sănătăţii.

În ţările foarte industrializate, ţările Europei centrale, medicii 
atrag tot mai mult atenţia asupra lipsurilor din alimentaţie, cu 
toată abundenţa din magazine, lipsuri care aşa cum se ştie astăzi 
cu certitudine duc la temutele boli ale civilizaţiei, cauza principa-
lă de moarte.

Specialiştii sunt astăzi cu toţii de acord în urma studiilor şi 
cercetărilor efectuate că toate aceste boli, printre care intră chiar 
bolile de inimă şi temuta boală Alzheimer se datorează, în mare 
parte, lipsei substanţelor vitale din organism.

Boala Alzheimer care reprezintă ultima treaptă a demenţei 
este înfricoşător de răspândită în Germania, în fiecare an 700.000 
de oameni sunt diagnosticaţi cu Morbus Alzheimer.

Industria farmaceutică nu poate recomanda până acum niciun 
medicament care ar putea cel puţin să îmblânzească simptome-
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le. În schimb medicii conştienţi de îngrozitoarea evoluţie a bolii 
Alzheimer, precum şi tragediile oamenilor şi familiilor în care exis-
tă aceste boli ale civilizaţiei, recomandă substanţele vitale: vitami-
nele, enzimele, oligoelementele şi mineralele, dar mai ales minuna-
tele substanţe secundare din plante. Căci organismul bine hrănit, 
cu un sistem de apărare puternic, nu are de ce să se teamă.

Descoperirea componentelor principale pe care trebuie să le 
luăm din hrană ca să ne menţinem viaţa sănătoasă au fost împărţite 
în două grupe:

1. Macrosubstanţe din care fac parte proteinele, hidraţii de 
carbon şi grăsimile;

2. Microsubstanţele din care fac parte vitaminele, enzimele, 
sărurile minerale, oligoelementele şi alte substanţe vitale.

Schema completă a vitaminelor am prezentat-o în primul vo-
lum „Pentru ce atât de bolnavi?” Dar aici doresc să vă prezint o 
grupă de substanţe vitale asemănătoare cu vitaminele, numite vi-
taminoide. Despre ele, cercetările şi studiile continuă. Sunt indis-
pensabile organismului nostru cu funcţii importante şi diferite.

Carnitina
Importanţă pentru oameni:          

 ª  Producătoare de energie.
 ª  Întăreşte şi măreşte activitatea inimii.
 ª  Este foarte importantă pentru toţi cei care depun eforturi fizi-

ce şi pentru sugari.
 ª  La diabetici scade grăsimile şi colesterolul din sânge.

Se găseşte în lapte şi drojdia de bere.

Lipsa carnitinei duce la:
 ª  Slăbirea muşchilor.
 ª  Ficat gras.
 ª  Tulburări cerebrale.
 ª  Slăbirea activităţii cardiace.
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Ubichinon Q 10
Tot ceea ce în natură apare ca ubichinon, oamenii de ştiinţă au 

numit-o Coenzima Q 10. 

Importanţă pentru oameni:
 ª  Parte importantă a mitocondriilor din celulă.
 ª  Captează radicalii liberi.

Lipsa în organism:
S-a observat că în boala cardiovasculară apare o scădere con-

siderabilă a coenzimei Q 10. De asemenea, există eventualitatea 
(încă în curs de cercetare) ca hipertensiunea arterială să aibă şi o 
cauză a scăderii coenzimei Q 10.

Se găseşte în: grâul complet, în uleiul din germeni de grâu, 
uleiul din germeni de porumb.

Ortoacid
Importanţă pentru oameni:

 ª  Este o protecţie a ficatului contra unei depuneri crescute de 
grăsimi (ficat gras).

Lipsa în organism:
 ª  Căderea părului.
 ª  Tulburări în creştere.

Se găseşte în drojdia de bere.

Acid alfa lipoic
Importanţă pentru oameni:

 ª  O coenzimă care ia parte la multe reacţii metabolice.
 ª Legătura directă cu vitamina B. Amândouă acţionează împre-

ună.
 ª  Urmările grave ale diabetului se pot îmbunătăţi cu acidul alfa 

lipoic.
Se găseşte în drojdia de bere.
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Glutationul
Este o tripeptidă formată din trei aminoacizi: acidul glutami-

nic, cisteina şi glicina.

Importanţă pentru oameni:
 ª  Funcţie în dezintoxicarea organismului.
 ª  Antioxidant (contra radicalilor liberi).
 ª  Contribuie la procesele de respiraţie a ţesuturilor.
 ª  Activează drept co-factor la acţiunea diverselor enzime. 

Se găseşte în drojdia de bere.
Atenţie: căldura şi metalele grele îi inactivează acţiunea.

Myo-inositul 
Importanţă pentru oameni:

 ª  Protejează inima.
 ª  Regenerează ficatul.
 ª  Îmbunătăţeşte funcţiile creierului.
 ª  Îmbunătăţeşte sinteza proteinei şi a acizilor nucleici.

Se găseşte în lapte, zer şi drojdia de bere.

Colina
Importanţă pentru oameni:

 ª  Protejează ficatul.
 ª  Baza de formare a lecitinei şi a phospholipidelor (părţi ale 

membranei celulare).
 ª  Parte a acetil colinei (Neurotransmiţători).
 ª  După ultimele cercetări ajută la restabilirea memoriei. 

Lipsa ei duce la ficat gras.
Se găseşte în cerealele complete, legume, nuci, ouă şi drojdia 

de bere.
Aceste microsubstanţe trebuie luate din hrană ele sunt indis-

pensabile vieţii pentru că iau parte la procesele biochimice din 
organism pe care le conduc şi le influenţează. Trebuie introdu-
se odată cu hrana reprezentată mai ales de produsele vegetale 
proaspete.
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Dar oamenii de ştiinţă au observat cu uimire că mai există 
„ceva” care la început scăpa cercetărilor, dar fără de care păstra-
rea vieţii nu era posibilă. Acest „ceva” esenţial astăzi se cunoaşte 
şi rezultatul cercetărilor a produs uimire generală.

În plantele proaspete, chiar şi la cele mai banale ierburi, le-
gume şi fructe, există aşa numitele substanţe secundare (S.S.P.) 
cu rol în menţinerea sănătăţii şi a vieţii. Ele se deosebesc între ele 
din punct de vedere chimic şi biologic şi acţionează diferit asupra 
organismului nostru. Unele acţionează diminuând procesele in-
flamatorii, altele întârzie procesul de îmbătrânire a celulelor, al-
tele au proprietăţi antibiotice sau de reglare a tensiunii arteriale, 
de scădere a colesterolului şi, în fine, de prevenire a cancerului. 
Majoritatea acţionează prin întărirea sistemului nostru de apăra-
re, iar printr-o dietă strict vegetariană, cu un consum ridicat de 
crudităţi vegetale pe timp îndelungat, se va observa o adevărată 
renaştere a sănătăţii cu o puternică protecţie împotriva canceru-
lui, a infarctului de miocard, a congestiilor cerebrale, a reumatis-
mului şi diabetului.
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Brocoli

Varză dulce

Morcovi

Roşii

Ceapă

Usturoi

Caise

Lămâi

Grâu

Orz

Soia

In

Legume

Ceapă

Fructe

Cereale

Leguminoase

Seminţe

Schema este luată din cartea Prof. Leitzmann şi Watzl: „Bioa-
ktive Substanzen in Lebensmitteln” („Substanţele bioactive din 
alimente”).

  1 - Carotinoide
  2 - Phytosteine
  3 - Saponine
  4 - Glucosinolate
  5 - Acid fenolic

1    2    3    4    5    6     7    8    9   10

  6 - Flavonoide
  7 - Inhibitori de protează
  8 - Monoterpene
  9 - Phytoestrogene
10 - Sulfide
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„Cu cât se mănâncă mai multă carne  
cu atât devine mai mică capacitatea de efort a organismului. 

Carnea nu dă niciun fel de putere.  
Ea aduce numai prea multe proteine în organism,  

deranjează echilibrul de nutriţie  
și produce bacterii de putrefacţie.  

Faptul că se acordă cărnii o așa de mare putere nutritivă  
nu are la bază nicio cercetare știinţifică,  

ci reprezintă mai mult o superstiţie.”  
(D. Med. Max Bircher-Benner)

Prevenirea cancerului  
și problema  

proteinelor animale
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Formarea cancerului reprezintă un proces complicat care 
se petrece în mai multe faze şi care este influenţat de mai 
mulţi factori.

În general, studiile moderne de cercetare şi prevenire a can-
cerului, ne atrag atenţia asupra factorilor de risc ca: mediul în-
conjurător cu poluarea lui, hrana pe care o alegem (să nu uităm 
că alegerea unor semipreparate şi a unei alimentaţii cu produse 
rafinate şi cu aditivi chimici este în final, o cauză majoră de îmbol-
năvire), alcoolul, grăsimile animale, prăjelile, alimentele sărate.

Trebuie să înţelegem că un fruct sau o legumă proaspătă are, 
aşa cum am mai spus, o anumită compoziţie de substanţe vitale şi 
secundare care acţionează împreună cu un efect binefăcător asu-
pra organismului nostru.

Fructele, legumele crude şi cerealele au arătat în toate studiile 
recente, o acţiune puternică de protecţie împotriva cancerului şi 
a bolilor degenerative. Astfel încât, datorită acestor cercetări „Co-
mitetul de dietă, nutriţie  şi cancer” (Comitee on Diet, Nutrition and 
Cancer), încă din anul 1982 (reactualizate în 1997) prezintă urmă-
toarele recomandări pentru hrana populaţiei:

 ª  Predominarea în alimentaţia zilnică a hranei vegetale crude.
 ª  Cât mai puţine grăsimi, chiar dacă sunt vegetale.
 ª  Zilnic diferite fructe şi legume crude (cel puţin 5 porţii, 400 - 

800 gr).
 ª  Cerealele complete (integrale) şi leguminoasele vor completa 

alimentaţia zilnică.
 ª  Eliminarea totală din hrană a produselor afumate, prăjite sau 

sărate de origine animală şi chiar vegetală.
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Tabelul este luat din broșura Organizaţiei mondiale  
de prevenire a cancerului, publicată de Prof. Michael Hamm.

Potențialul substanțelor secundare din plante  
(în stare crudă) (S.S.P.) de recâștigare a sănătății
S.S.P.

Carotinoide

Saponime

Glucosinolate

Polyfenole

Terpene

Phytosterine

Sulfide

Acid Phytinic

Alimente
Toate legumele şi fructele, 
mai ales morcovii şi cele 
colorate

Leguminoasele

Toate vărzoasele
Hrean
Seminţe de muştar

Legumele verzi proaspete
Fructele proaspete

Substanţe aromate din 
mentă şi citrice
Cereale complete
Seminţe de in
Leguminoasele

Usturoi
Praz
Ceapă

Cereale complete
Leguminoase

Prevenire
Protecţie contra cancerului
Antioxidant
Mărirea imunităţii
Protecţia contra cancerului
Întăresc imunitatea
Scad colesterolul
Protecţia contra cancerului
Antibacteriene
Scad colesterolul
Protecţia contra cancerului
Întăresc imunitatea
Opresc inflamaţiile
Antioxidante
Protecţia contra cancerului

Protecţia contra cancerului
Antioxidante
Protecţie contra osteoporozei
Protecţia contra cancerului
Antioxidant
Măreşte puterea de apărare  
a organismului
Protecţia contra cancerului
Antioxidant
Măreşte puterea de apărare  
a organismului
Scade colesterolul
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Este interesantă observaţia care s-a făcut asupra fructelor şi 
legumelor sălbatice, căci la acestea s-au găsit cantităţi şi mai mari 
de astfel de substanţe secundare importante.

Priviţi, vă rugăm, cu atenţie schema care cuprinde numai o 
parte din aceste substanţe şi rolul lor în organism. 

Ele se numesc substanţe secundare, nu pentru că sunt mai 
puţin importante, ci pentru că se găsesc în cantităţi minime. 

Ele acţionează asupra celulelor vii, a metabolismului lor şi 
sunt legate strâns de procesele vitale care menţin viaţa.

Schema este din lucrarea prof. Leitzmann și a echipei sale  
de cercetare de la Institutul de nutriţie din Giessen (Germania).

             Usturoi
          Varză albă

   Soia       Ghimbir
             Morcov          Țelină

       Ceapă       Seminţe de in

        Grâu         Orez integral

                 Ovăz           Orz            Castraveţi         Cartofi

              Diferite plante       Fructe de pădure           Pepene

Alimente cu efect anticancerigen

Acţiunea 
anticancerigenă
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Ceea ce astăzi se cunoaşte cu certitudine este că o hrană să-
nătoasă nu se compune numai din proteine, hidraţi de carbon, 
grăsimi, vitamine, enzime, săruri minerale şi oligoelemente, ci 
şi din aceste preţioase substanţe secundare care trebuie să fie 
proaspete.

Alimentele necesare vieţii nu provin dintr-un anumit labo-
rator al industriei alimentare, ci se găsesc în grădini, pe câmp, în 
livezile de pomi fructiferi, în păduri. Toate studiile de astăzi în 
materie de nutriţie ne arată că cele mai grave boli se pot preveni 
sau chiar vindeca cu o hrană vitală completă din fructe, legume 
şi cereale.

Aş vrea să fiţi convinşi, căci cercetarea medicală modernă o 
dovedeşte permanent, că boala reprezintă în primul rând absenţa 
din organism a factorilor vitali şi în consecinţă scăderera puterii 
de apărare a organismului.

Fiecare celulă a corpului nostru are nevoie de substanţe vita-
le şi energie ca să funcţioneze optim. Nicio boală nu izbucneşte 
din senin şi organismul însuşi trimite nenumărate semnale de 
avertizare.

Cancerul, de exemplu, ca să apară clinic, are nevoie de ani în 
care organismul a fost tratat cu indiferenţă  şi lipsă de răspundere, 
ca să vorbim cu blândeţe.

Acidul nucleic (ADN) are nevoie de substanţe nutritive de 
calitate care să-i dea posibilitatea să-şi îndeplinească optim sar-
cinile. Nici dumneavoastră nu puteţi merge cu maşina dacă nu 
puneţi benzină. Iar ca să feriţi motorul şi să o aveţi cât mai mult 
timp într-o condiţie bună, aveţi nevoie de benzină de calitate, nu 
cu noroi sau nisip în ea. Cred că m-aţi înţeles. Astfel, la perfecţiu-
nea şi minunata alcătuire a corpului nostru avem nevoie de o hra-
nă de calitate, cu substanţe vitale de primă mână şi nu numai de 
„orice se mănâncă”, ca să fie stomacul plin. Cine gândeşte astfel 
îşi pregăteşte lui însuşi şi familiei suferinţe în şir. Felurile bogate 
de mâncare, cu multă carne, brânzeturi şi lactate din abundenţă, 
produsele rafinate scoase de industria alimentară (făină albă, za-
hărul etc.) prezentate într-o bogaţie de patiserie şi dulciuri, i-au 
îmbolnăvit pe oameni din ce în ce mai rău. Prea multă carne, prea 
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multă grăsime, prea mult dulce, cei trei factori distrugători, pe 
care specialiştii îi socotesc cauza numărul unu a covârşitorului 
procent de boli degenerative care caracterizează lumea noastră 
civilizată.

Desigur, mulţi dintre dumneavoastră citind aceste rânduri 
pot crede că ajung subnutriţi dacă nu au pe masa lor produse 
animale. Cu toată siguranţa, astăzi specialiştii în nutriţie afirmă şi 
dovedesc prin nenumărate studii cât de periculoase sunt pentru 
noi proteinele animale.

Majoritatea bolilor care macină societatea civilizată se dato-
rează consumului în exces al proteinelor animale combinate cu 
grăsimi. Produsele animale sunt singura sursă de colesterol. Cei 
care mor de boli de inimă şi accidente vasculare cerebrale au ar-
terele înfundate cu depuneri de colesterol, în comparaţie cu cei 
care nu consumă produse animale şi nici nu cunosc valori înalte 
de colesterol.

Toate studiile medicale de nutriţie ne arată că populaţiile care 
consumă cantităţi mari de proteine animale (carne, lactate, gră-
simi animale) au un procent mare de cancer şi speranţă de viaţă 
mai mică în comparaţie cu populaţiile vegetariene cu un consum 
redus de proteine şi grăsimi animale care pot atinge chiar o vârstă 
de peste 90 de ani. Şi vârsta înaintată la care pot ajunge nici nu 
este atât de importantă, ci sănătatea de care se bucură şi care le 
asigură deplina posesie a facultăţilor trupeşti, sufleteşti şi minta-
le. Şi nu numai să nu ajungă o povară pentru nimeni, ci dimpotri-
vă să fie o binecuvântare.

Noi nu avem nevoie de o cantitate mare de proteine. Gândiţi-
vă numai la hrana sugarilor. Laptele de mamă conţine numai 5% 
proteine şi el reprezintă hrana perfectă pentru nou născuţi, exact 
în perioada de creştere cea mai rapidă. Organizaţia mondială a 
sănătăţii stabileşte valoarea de 4,5% pentru proteine din totalul 
nostru de calorii zilnice, iar aceste valori recomandate sunt asi-
gurate de multe fructe şi este depăşită cu mult de toate legumele. 
Mai ales frunzele verzi care au aceeaşi cantitate de proteine ca 
laptele de mamă, uneori chiar depăşit.
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Priviţi, vă rugăm, tabelul de mai jos cu procentul de calorii 
asigurat de proteinele conţinute în diversele fructe şi legume. 
Calculele sunt făcute pentru 100 gr de substanţă:

Spanac 49%
Conopidă 40% 
Mazăre 30%
Castraveţi 24%
Portocale 8%
Pere 5%

Brocoli 45%
Salată verde 34%
Fasole verde 26%
Țelină 21%
Pepene roşu 8%
Banane 5%
Mere 1%

Cartofi 11%
Cartofi dulci 6%
Pepene galben 9–10%
Căpşuni 8%
Piersici 6%
Ananas 3%

Nutriţioniştii moderni ne asigură că niciun vegetarian (ve-
gan) nu trebuie să fie îngrijorat pentru că nu ar atinge o cantitate 
normală de proteine în hrana sa.

Această hrană vegană în proporţie de 75 - 80% crudităţi, aşa 
cum am mai spus, înseamnă de fapt reîntoarcerea la condiţiile 
normale de viaţă prin care întregul organism va fi reînnoit şi se 
va reface. Nimic altceva, mai ales medicamentele pe care le luaţi 
nu vor putea face acest lucru.
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„Hrana ar trebui pregătită în mod simplu,  
totuși într-un mod agreabil care să stimuleze pofta de mânca-

re. Trebuie să îndepărtaţi grăsimea din hrana voastră.  
Ea întinează orice fel de mâncare pe care o puteţi face.  

Mâncaţi cât mai multe fructe și legume.”  
(Ellen G. White)

Grăsimile
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Cu toate că în primul volum am scris în amănunt despre 
grăsimi voi adăuga şi aici câteva noţiuni elementare.

Grăsimile sunt, desigur, o parte importantă a hranei 
noastre, dar nu orice fel de grăsime este bună pentru noi. Grăsimile 
saturate (acizii graşi saturaţi) provin de la animale şi se găsesc în 
carne, peşte, lactate, mezeluri etc. Acestea sunt grăsimile periculoase 
care consumate ridică valorile colesterolului în sânge şi produc de-
punerile de pe pereţii vaselor sanguine. Cei care se hrănesc cu pro-
duse animale sunt predispuşi mai devreme sau mai târziu la infarct 
de miocard, accidente vasculare cerebrale, diabet şi chiar cancer.

Grăsimile nesaturate (acizii graşi nesaturaţi) provin din plante 
şi acestea ne sunt necesare, dar după cum arată ultimele studii şi 
recomandarea specialiştilor, trebuie consumate cu mare economie. 
Grăsimile necesare le putem lua din seminţele proaspete de floarea 
soarelui, dovleac, susan, dar şi din nuci, alune şi migdale.

Pentru că digestia acestor grăsimi se face încet şi pentru că 
este solicitat mai ales ficatul, nu trebuie să abuzăm. Şi bineînţeles 
trebuie consumate proaspete, nu prăjite sau coapte. Dacă mân-
căm cereale complete, legume şi fructe, nu trebuie să ne facem 
probleme. Nu vom fi lipsiţi de grăsimile de care avem nevoie.

Vă recomandăm pentru salate uleiul de măsline obţinut prin 
presare la rece, alternând cu uleiul din sămânţă de in. Uleiul 
din sămânţă de in conţine doi acizi graşi esenţiali: acidul linole-
ic (Omega 6) şi acidul linolenic (Omega 3). Amândoi aceşti acizi 
sunt constituenţi ai membranei celulare, cu rol esenţial în meta-
bolismul celular.

În ultima vreme atenţia specialiştilor s-a concentrat asupra 
acestui acid gras Omega 3. Acesta se găseşte în membrana celule-
lor creierului şi are un rol special în menţinerea funcţiilor norma-
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le ale întregului organism. Rolul lui în menţinerea sănătăţii inimii 
şi a sistemului circulator este de multă vreme dovedit. Contribu-
ie, de asemenea, la menţinerea normală a grăsimilor din sânge, a 
normalizării tensiunii arteriale şi a ritmului cardiac.

Studiile recente vorbesc chiar de scăderea riscului unui infarct 
de miocard la cei care au adoptat o hrană vitală din care Omega 
3 nu lipseşte.

De unde putem să ne luăm Omega 3? Specialiştii ne prezintă 
două surse:

1. Peştele de mare.
2. Seminţele de in, uleiul de rapiţă (adoptat astăzi de toţi 

specialiştii) şi nucile. 
Pentru că noi suntem convinşi să renunţăm la toate produsele 

animale, (în plus peştele este astăzi poluat) ne folosim de plante, 
legume, fructe, cereale, unde găsim tot ceea ce ne trebuie. Noi vă 
recomandăm în afara uleiurilor de măsline, in şi rapiţă obţinute 
prin presare la rece să folosiţi sămânţa de in la müsli (vedeţi reţe-
tele de la micul dejun) şi la salate. 

Şi alte câteva reguli esenţiale în ceea ce priveşte grăsimile:
 ª  Nu prăjiţi niciodată nimic în ulei când temperatura creşte ver-

tiginos. O temperatură înaltă nu înseamnă numai distrugerea 
substanţelor vitale din alimente, dar consumarea acestor pro-
duse prezintă un risc enorm de îmbolnăvire pentru noi. Şi am 
să vă explic de ce: şi cel mai bun ulei din plante obţinut prin 
presare la rece care şi-a păstrat toate calităţile naturale pentru 
că nu a fost nici încălzit, nici nu s-au adăugat substanţe chimi-
ce pentru rafinare, se transformă sub influenţa temperaturilor 
înalte la prăjire sau coacere, din forma lor naturală „cis” în 
forma „trans”. Aceasta reprezintă un proces chimic, o reac-
ţie izomerică, iar forma „trans” este extrem de nocivă pentru 
corpul nostru. Deci vă recomandăm să consumaţi grăsimile 
(uleiurile din plante, seminţele şi nucile) nu numai cu mare 
economie, dar şi în starea lor naturală, pentru că sunt preţioa-
se în substanţe vitale care altfel se distrug.
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 ª  Nu faceţi aluaturi cu nuci şi seminţe pe care le băgaţi la cuptor 
şi le supuneţi la temperaturi înalte şi bineînţeles nici în mân-
căruri care fierb timp îndelungat pe foc.

 ª  Nu fierbeţi uleiul o dată cu mâncarea, ci îl adăugaţi la sfârşit 
când mâncarea s-a luat de pe foc. Cel mai bine ar fi să se adau-
ga în farfuria fiecăruia la masă.

 ª  Feriţi-vă de grăsimile ascunse a căror provenienţă şi cantitate 
nu o cunoaşteţi. Mă refer, atunci când sunteţi tentaţi să cum-
păraţi diverse produse de patiserie şi chiar atunci când sun-
teţi invitaţi undeva.

 ª  Nu gândiţi niciodată în materie de nutriţie că dacă v-aţi abă-
tut o dată cu ceva nu are nici o importanţă. Aici când este 
vorba de o alimentaţie sănătoasă a corpului dumneavoastră 
nu se poate aplica această idee.

Aşa cum spunea Dr. Bircher-Benner când urmărim să deve-
nim sănătoşi, toată fiinţa noastră, nu numai corpul, ia parte la acest 
proces. O dată cu această transformare a felului de a ne hrăni, noi 
ne formăm şi caracterul. Iar Dr. Dean Ornish cunoscutul cardiolog 
american după nenumăratele studii pe oameni, ne transmite prin-
tre altele următoarea concluzie: „Se însănătoşeau cei care urmau 
noul stil de viaţă şi dietă cu consecvenţă şi disciplină”.
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„Hrana pe care o alegem și felul nostru de viaţă  
reprezintă sănătatea pe care bolnavii o câștigă  
și la cei sănătoși, păstrarea acestei sănătăţi.”

(Hipocrate)

„Nu sfârșitul vieţii, moartea, este cea mai îngrozitoare  
suferinţă în viaţă, ci timpul petrecut în durere și boală.”

(Dr. Max Bircher-Benner)

Când ne hotărâm  
să ne schimbăm hrana
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Dacă v-aţi hotărât cu adevărat să vă schimbaţi alimentaţia 
atunci trebuie să îndepărtaţi cu hotărâre tot ceea ce nutri-
ţioniştii ne atrag atenţia că reprezintă o sursă de boală:

 ª  Nu vă atingeţi de produsele industriale, feluri de mâncare gata 
pregătite, paste de pus pe pâine gata pregătite, alimente con-
servate (de exemplu cartofi pulbere pentru piure, cartofi cip-
suri, fasole pulbere pentru piure). Chiar dacă aveţi impresia că 
alegerea acestor produse vă face să câştigaţi timp, peste puţină 
vreme veţi constata că rezultatul este o pierdere a vitalităţii şi 
sănătăţii. Pregătiţi totul în casă. Numai începutul este mai difi-
cil. O bună organizare vă va face să economisiţi timp.

 ª  Înlocuiţi făina albă cu făină din cereale complete (integrale). 
Fierbeţi şi coaceţi numai cereale complete (cărora nu li s-a în-
depărtat cuticula externă).

 ª Evitaţi cu totul dulciurile care sunt pe piaţă din zahăr rafinat 
şi cu diverşi aditivi chimici. Scoateţi complet din alimentaţie 
zahărul rafinat şi înlocuiţi-l cu miere, fructe dulci uscate sau 
cu suc concentrat de mere sau pere dulci (vezi reţetele). Chiar 
zahărul brun trebuie îndepărtat.

 ª Scoateţi din alimentaţie grăsimile de pe piaţă ca margarinele (ob-
ţinute prin procedee de hidrogenare), untul, grăsimile animale şi 
înlocuiţi-le cu uleiuri din plante, obţinute prin presare la rece.

 ª  Aşa cum am mai spus 75 - 80% din hrana dumneavoastră ar 
trebui să se compună din crudităţi vegetale (fructe şi legume), 
iar cealaltă parte din mâncare gătită, cereale şi legume. Aten-
ţie la felul în care vă preparaţi legumele, căci temperaturile 
înalte distrug elementele vitale.

 ª  Pentru ceea ce numim noi mâncare fiartă, există mai multe 
feluri de preparare a legumelor: 
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1 - Înăbuşirea în puţină apă.
2 - Fierberea (de exemplu a leguminoaselor).
3 - Înmuierea lor în abur.
Toate aceste forme de preparare dacă au depăşit temperatura 

de 410 C, cu siguranţă o mare parte din preţioasele substanţe vita-
le sunt distruse. Primele care pier sunt enzimele, fără de care nu 
ar putea exista viaţa, căci ele sunt necesare tuturor proceselor bi-
ochimice din organismul nostru. Fără enzime nimic nu mai func-
ţionează. Dacă nu ţinem seama de temperatura la care supunem 
legumele, atunci nu numai enzimele se vor pierde, ci şi o mare 
parte din vitamine.

De exemplu, vitamina A prin fierbere sau chiar sub acţiunea 
oxigenului din aer (deci o păstrare greşită) se pierde cam 10-30%. 
Vitamina E se pierde în proporţie de 50% prin fierbere. Comple-
xul B de vitamine se pierde prin fierbere între 30-50%. Vitamina 
C este extrem de sensibilă la lumină şi la temperaturi înalte. Se 
pierde 80%.

Sărurile minerale rămân în apa în care au fiert legumele. Spe-
cialiştii ne sfătuiesc să nu aruncăm apa, ci să o consumăm. În afa-
ră de apa în care au fiert cartofii.

Economisiţi cât puteţi de mult întrebuinţarea sării şi înlocu-
iţi-o cu plante proaspete sau uscate, cu suc de lămâie sau fulgi de 
drojdie de bere.

Scoateţi din alimentaţie substanţele iritante ca muştarul, pi-
perul, ardeiul iute, curry. Examinaţi cu atenţie ceea ce scrie pe 
etichete la ingrediente atunci când cumpăraţi diverse produse. 
Bineînţeles este exclusă cafeaua, cacao, ceaiul negru şi verde.

Nu folosiţi limonadele şi sucurile din comerţ. Nu folosiţi bă-
uturile cu cofeină, Coca Cola sau Pepsi Cola. Nu folosiţi ciocolata 
care conţine teobromină (înrudită cu cofeina) şi joacă rol de sti-
mulent. Faceţi totul în casă, nu este greu şi rezultatul obţinut prin 
sănătatea întregii familii merită cu prisosinţă osteneala.

Beţi suficient lichid sub formă de apă curată  plată sau ceaiuri 
de plante (cel puţin 2 litri zilnic). Lichidul se va bea între mese. 
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Bineînţeles că veţi scoate total cafeaua, ceaiul negru şi verde, pre-
cum şi alcoolul, aşa cum am mai spus.

Începeţi fiecare masă cu o salată bogată de crudităţi. Orga-
nismul va primi astfel elementele vitale indispensabile păstrării 
vieţii şi le va primi imediat, iar celulele corpului vor fi revitalizate 
într-un timp scurt. Majoritatea celor care se hrănesc astfel, au de-
clarat că au mai multă energie şi vitalitate, o minte mai clară şi o 
sănătate mai bună.

Mestecaţi bine, până când transformaţi totul într-o pastă şi 
nu uitaţi să vă bucuraţi de gustul fiecărei înghiţituri a hranei pe 
care aţi ales-o.

Luaţi 2 - 3 mese pe zi la distanţă de 4 - 5 ore între ele. Ultima 
masă este bine să fie până la orele 18. Evitaţi să mâncaţi între mese 
căci sistemul digestiv are nevoie de repaus. Nu încărcaţi prea mult 
organismul la o masă nici cantitativ şi nici cu o varietate mare de 
alimente. Nu mâncaţi când sunteţi obosiţi sau enervaţi.

Păstraţi şi cultivaţi liniştea meselor care trebuie să se desfă-
şoare fără grabă şi într-o recunoştinţă absolută faţă de Părintele 
nostru Ceresc care ne-a dat această binecuvântată hrană.
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„La o supra-alimentaţie, organismul celui sănătos  
răspunde cu o reglare imediată, de urgenţă,  

care însă înseamnă o pierdere mare de energie,  
dar la cei bolnavi se observă imediat înrăutăţirea bolii  

chiar la combinaţia optimă a factorilor nutritivi.  
Trebuie să se ţină seama de nevoile interne ale fiecăruia.”  

(D. Med. Bircher-Benner)

Combinarea corectă  
a alimentelor
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Există două legi importante propuse de nutriţionişti pe care 
trebuie să le respectăm pentru a avea o digestie bună şi 
a beneficia din plin de substanţele vitale din alimentaţia 

noastră.
1 - Nu consumaţi niciodată la aceeaşi masă proteine (alimen-

taţie acidă) cu hidraţi de carbon (alimentele alcaline).
2- Consumaţi fructele singure şi nu în combinaţie cu alte ali-

mente. În special pepenele trebuie consumat singur, niciodată 
împreună cu alte fructe. Fructele trebuie mâncate la o distanţă de 
două ore de alt aliment.

Dacă veţi combina corect alimentele nu veţi mai avea aciditate 
în stomac, nici gaze şi balonare. Digestia va fi cu atât mai bună cu 
cât veţi asocia cât mai puţine alimente la o masă.

Tabelul de mai jos vă va ajuta să combinaţi cât mai bine ali-
mentele.

Tabelul este luat din cartea Dr. Robert Morse „Să trăim sănătos 
fără toxine”.
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Combinații de alimente simple 

Pepene
Cantalup

Papaia
Pepene verde

Consumaţi  
numai pepeni 
sau renunţaţi.

Fructe

Acid  Sub-Acid Dulce
Citrice  Mere  Banane
Ananas  Cireşe  Curmale
Căpşuni Struguri Smochine
Fructe acre Mango  Stafide

Consumaţi mai multe fructe la mese, fiindcă 
sunt încărcate de energie, antioxidante, astrin-

gente și nutritive. Sunt alimente excelente 
pentru stimularea cerebrală și nervoasă.

A nu se combina cu nici un alt tip de alimente.

Legume

Avocado  Conopidă   Fasole verde    Ridiche
Sfeclă  Varză   Plante medicinale        Salată verde
Ardei gras  Țelină   Alge comestibile Spanac
Broccoli  Castravete  Mazăre   Varză de Bruxelles
Morcov       Legume cu frunze  Ceapă               Zucchini verzi

Legumele abundă în substanţe nutritive, aminoacizi și minerale.
Sunt excelente pentru regenerarea organismului epuizat. Spre deosebire de 

fructe, legumele sunt alimente mai adecvate reconstrucţiei musculare/osoase.

Amidon

Pâine*
Cereale*
Porumb
Cartof

Dovleac

Amidonul formează mucus, 
este greu digerabil  

și se lipește de intestine.
Alimentele bogate  

în amidon se consumă rar 
sau numai iarna.

Proteine

Produse lactate*
Brânzeturi, neprelucrate

Carne*
Nuci

Seminţe

Proteinele sunt alimente 
foarte concentrate.  

A se consuma moderat, 
în funcţie de anotimp  

și emisfera în care trăiţi.

NU
NU

NU

DA DA

* Combinaţii  
inadecvate pentru 
organismul uman.
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„Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui  
și mai ales de cei din casa lui, 

 s-a lepădat de credinţă  
și este mai rău decât un necredincios.”

(1 Timotei 5:8)

Capitol special  
pentru mame și soții
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Înainte de a trece la problemele practice pentru buna desfăşu-
rare a muncii în bucătăria dumneavoastră, doresc să mă adre-
sez în mod special dumneavoastră mamelor şi soţiilor, care 

sunteţi sprijinul şi stâlpul familiei. Încercaţi să priviţi desfăşura-
rea vieţii moderne pe care oamenii sunt astăzi obligaţi să o ducă, 
oricât aţi fi de tinere, în perspectiva viitorului, a unui viitor aproa-
pe comun pentru toţi cei care se lasă prinşi în acest imens carusel 
al vieţii timpului nostru. O boală timpurie şi un destin trist este 
ceea ce oferă schimbările uriaşe în mijlocul cărora trăim, tuturor 
celor care nu vor să vadă realitatea din jurul lor. Atunci când nu 
dorim în niciun fel să ne „complicăm viaţa”, când căutăm soluţi-
ile cele mai uşoare pentru a ne îndeplini îndatoririle faţă de viaţa 
şi sănătatea familiei, atunci de bună seamă vom secera ceea ce am 
semănat: o familie bolnavă, bărbaţi cu probleme grave cardiovas-
culare sau cu diabet, copii plăpânzi, cu un sistem de apărare slab, 
supuşi bolilor şi o lipsă a puterii de concentrare care îi face puţin 
capabili să înveţe. Chiar dacă le daţi copiilor o mare cantitate de 
vitamine din cutie şi gândiţi că astfel nu le va lipsi nimic, aceste 
vitamine sintetice nu vor putea niciodată să înlocuiască substan-
ţele vitale indispensabile pe care o hrană sănătoasă le oferă.

Astăzi problema alimentaţiei copiilor reprezintă pentru medici 
şi organizaţiile de sănătate o preocupare principală. De când ma-
mele şi-au îndreptat atenţia în afara căminului lor şi muncesc în 
diverse locuri, familia a rămas părăsită, iar la ora mesei se oferă „ce 
se poate cumpăra” sau făcut în grabă ca să umple stomacul. Pentru 
copii, ca şi pentru ceilalţi membri ai familiei, făina albă, mezelurile 
şi zahărul au devenit principalele surse de alimentaţie. Organiza-
ţiile de sănătate ne avertizează: dacă nu învaţă în căminul părin-
tesc cum să se hrănească copiii, nu vor mai învăţa niciodată, nici ca 
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adulţi.  Ei vor ajunge maturi şi vor fi permanent conduşi de pofte 
şi instinct, vor alege ca urmare o hrană greşită şi consecinţa va fi 
boala. Niciodată nu este prea devreme ca să se înveţe ce înseamnă 
o hrană adevărată, căci exact în copilărie şi tinereţe trebuie să  în-
ceapă să cunoască bazele şi principiile unei alimentaţii sănătoase. 
Dar, din păcate, părinţii nu o pot transmite pentru că nici ei nu 
ştiu, iar consecinţele grave vor apare mai târziu cu boală şi multă 
suferinţă. Şi când viaţa lor devine un calvar vor trage concluzia că 
acesta este destinul lor trist sau şi mai grav, vor termina cu un „aşa 
a vrut Dumnezeu!” Lecţia nu a fost învăţată şi suferinţa va merge 
mai departe. (Consultaţi, vă rugăm, primul volum „Pentru ce atât de 
bolnavi?”, capitolul „Cauzele bolilor”).

Organizaţiile de sănătate şi medicii nutriţionişti cer ca educa-
ţia copiilor în ceea ce priveşte alegerea alimentelor să înceapă în 
grădiniţe şi în şcoli. Copiii trebuie să cunoască de timpuriu com-
ponentele unei hrane sănătoase. Trebuie să ştie că produsele rafi-
nate ca zahărul, făina albă, mâncărurile prefabricate, orice produs 
cu aditivi chimici, reprezintă „hrana” care distruge.

Vă rog să încercaţi să mă înţelegeţi, vă scriu cu inima, căci 
am adunat multă tristeţe când am văzut câtă boală şi lipsă de 
speranţă, câtă amărăciune şi tragedie există în anumite familii, 
chiar creştine. În aceste case unde soţul sau un copil erau bolnavi 
grav, de fiecare dată stăpâna casei nu îşi făcea pe deplin datoria 
sau pur şi simplu nu putea să îşi convingă familia la o schimbare 
totală a hranei. În fiecare familie unde soţul era bolnav de o boală 
gravă (mai ales mă refer la bolile cardiovasculare) am observat 
îngrozită lipsa de răspundere şi de informare, atât a celui bolnav 
cât şi a soţiei care nu putea să dea niciun ajutor. Toate discuţiile  
purtate în astfel de familii, toate încercările de a le trezi interesul 
pentru corpul lor, de a-i face să se informeze şi să studieze temei-
nic cărţile de specialitate pentru a-şi schimba viaţa şi alimentaţia, 
nu au dat niciun rezultat, dar niciunul! Se limitau la medicamen-
tele recomandate şi atât. Nu doreau să ştie mai mult şi acesta era 
adevărul. Cunoaşterea obligă la schimbare, iar ei nu doreau nici 
o schimbare, chiar dacă plăteau un preţ atât de mare cu sănătatea 
şi viaţa lor. Zile întregi mă urmărea imaginea tristă a acestor case 
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în care Domnul nu era lăsat să intre. M-am gândit că de-a lungul 
drumului nostru întâlnim multe persoane care trec prin viaţă ne-
dorind să ştie unde pun piciorul. Am încercat, cu multă prudenţă, 
să le arăt adevărul, ce înseamnă o alimentaţie săracă în substanţe 
vitale. Ce înseamnă aditivii chimici puşi în semipreparate şi pro-
dusele gata preparate. Ce înseamnă lipsa legumelor proaspete şi 
a fructelor. Ce înseamnă o pâine albă şi zahărul rafinat iar acum, 
în urmă, ce repercursiuni are asupra sănătăţii tehnica genetică şi 
tehnologia nano.

Eram ascultaţi cu politeţe, dar lucrurile continuau în acelaşi 
fel. Din această cauză am scris rândurile de faţă. Sper cu toată 
fiinţa mea ca această carte să vă ajute să vă schimbaţi concepţiile 
greşite de hrană, să înţelegeţi imensa responsabilitate pe care o 
aveţi faţă de cei din casa dumneavoastră şi nu numai. O lumină o 
dată aprinsă va lumina până departe.

Ceea ce noi alegem nu va avea consecinţă numai pentru fi-
ecare dintre noi şi pentru familiile noastre, căci cercul acestei 
influenţe creşte tot mai mult ajungând mai departe la prieteni şi 
chiar la străini.

Citiţi, vă rog, cu atenţie primul volum „Pentru ce atât de bol-
navi?” şi veţi înţelege pe deplin rostul acestei cărţi de reţete. Re-
flectaţi la ceea ce aţi aflat şi încercaţi să probaţi reţetele. Apoi răs-
pândiţi mai departe ceea ce aţi învăţat şi experimentat şi astfel 
vor afla şi alţii şi vor beneficia.

Vă asigur că merită!
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„Cred că este important ca oamenii să înţeleagă  
că ei înșiși își au viaţa în mâna lor și o pot influenţa.  

Avem la dispoziţie știinţa medicală, informaţii știinţifice  
despre procese care privesc trupul, sufletul și spiritul.  

O știinţă pe care mulţi oameni,ca și mine,  
nu au vrut multă vreme să o accepte.  

Mi-a fost greu să-mi modific concepţiile  
și ideile fixate profund, dar în cele din urmă am făcut-o.  

Și dacă am reușit eu, pot reuși și alţi oameni.”  
(Hank Ginsberg - pacient al medicului cardiolog american 

Dr. Dean Ornish, vindecat de o gravă boală de inimă)

Cumpărarea alimentelor
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Pentru cei care nu au o grădină şi trebuie să-şi cumpere le-
gumele, îi sfătuim să prefere piaţa şi nu magazinele ali-
mentare gen supermarket. Şi chiar în piaţa de alimente 

fiţi foarte atenţi la prospeţimea celor cumpărate. Multe legume 
şi fructe înainte de a fi expuse în faţa cumpărătorului sunt depo-
zitate un timp mai lung sau mai scurt în locuri ale căror condiţii 
nu se cunosc. Ceea ce se cunoaşte sigur este că, în general, o de-
pozitare (oriunde ar fi) care depăşeşte o zi, face să scadă mult din 
substanţele vitale ale vegetalelor crude. Şi când le aduceţi acasă, 
nici nu se pune problema să le lăsaţi la temperatura camerei ori în 
cămară sau pivniţă, oricât ar fi de răcoroase.

Cel mai repede îşi pierd din substanţele vitale frunzele ver-
zi de salată, spanacul etc. Recomandarea pe care o primim de la 
clinica din Zürich este ca să se păstreze legumele în frigider la o 
temperatură de 4 - 60 Celsius învelite în pungi de hârtie (nicio-
dată în plastic). Faceţi cumpărături de legume proaspete numai 
pentru 2 - 3 zile. Când curăţaţi legumele, nu aruncaţi totul. De 
exemplu, frunzele de conopidă, frunzele de ridiche, frunzele de 
gulie, se vor spăla bine şi le putem folosi alături de alte legume 
la prepararea supei lui Hippocrate. Chiar şi frunzele exterioare 
de la salata verde nu se aruncă. Ele se spală bine şi se folosesc la 
salată pentru că au un conţinut bogat în proteine de cea mai bună 
calitate şi mai mult caroten decât mijlocul salatei.

Alegeţi cereale de calitate pentru pâine şi diverse feluri de 
mâncare. În niciun caz nu cumpăraţi şi nu folosiţi cereale rafinate 
cărora li s-a îndepărtat cuticula externă şi germenul cum este de 
exemplu orezul alb, făina albă sau grişul alb etc. Cerealele com-
plete (orezul, grâul, secara, orzul, meiul etc.) se păstrează foarte 
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bine într-un loc uscat la o temperatură de 15 până la 200 C, dar 
niciodată în plastic, ci numai în pungi de hârtie sau de pânză.

Trebuie, la fel, să aveţi o bună provizie în casă de nuci şi se-
minţe (floarea soarelui, dovleac, alune şi migdale, bineînţeles 
neprăjite), precum şi de fructe uscate, mai ales în timpul iernii 
(prune, caise, mere). La fel, nu trebuie să lipsească leguminoasele 
(linte, mazăre, fasole, năut) care se pot folosi şi încolţite.

Vasele de bucătărie
Atât Institutul de nutriţie din Giessen (Germania) condus de 

profesorul Leitzmann, cât şi sfaturile Clinicii din Zürich (Elveţia) 
ne avertizează că nu toate vasele de bucătărie care se găsesc în 
comerţ sunt recomandate. Cele mai bune vase de bucătărie sunt 
cele din email, ceramică sau sticlă. Cele din metal sunt pericu-
loase pentru că în contact cu substanţele acide ale legumelor sau 
fructelor, pot forma combinaţii chimice cu metalul din care sunt 
făcute. Cuprul, zincul, fierul, aluminiul etc., din care sunt făcute 
de obicei vasele de bucătărie în comerţ, nu sunt în niciun caz re-
comandabile.

Igiena în bucătărie
Multe infecţii intestinale şi ale pielii, se datorează lipsei de 

igienă în bucătărie. Cratiţele şi vasele care nu se pot curăţa uşor 
şi bine nu au ce căuta în bucătărie. Niciun vas nu trebuie lăsat 
nespălat de pe o zi pe alta. La fel tacâmurile, lingurile şi cuţitele  
pe care le întrebuinţăm frecvent ca şi farfuriile şi paharele, trebuie 
curăţate după fiecare întrebuinţare. Nu este permis ca frigiderul 
să conţină resturi de alimente care nu mai folosesc, lăsate acolo 
din nepăsare sau neglijenţă. Multe dintre ele prind mucegai şi re-
prezintă o sursă de infecţie. Frigiderul trebuie spălat bine săptă-
mânal. La fel podeaua din bucătărie, chiuveta şi faianţa din jurul 
ei, trebuie spălate regulat, fără să existe colţuri în care au rămas 
urme de murdărie, unde se pot dezvolta focare de infecţie.

În bucătărie lângă chiuvetă trebuie să existe săpun, iar mâini-
le trebuie spălate regulat înaintea şi în timpul preparării mesei.
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Cămara în care se păstrează proviziile, trebuie să fie la fel de 
curată ca toată bucătăria, dar aici trebuie să fim atenţi dacă este 
suficient de rece, întunecoasă şi bine aerisită.

În privinţa animalelor de casă atât de iubite, intrarea lor în bu-
cătărie trebuie oprită cu desăvârşire, mai ales din cauza părului 
care se poate depune peste tot.

Şi aş dori să mai spun ceva dar, vă rog, să nu consideraţi că 
abuzez şi încerc să intru în intimitatea dumneavoastră. Este nu-
mai un sfat pe care doresc să îl dau gospodinelor, mamelor şi 
soţiilor. Prezentaţi-vă în faţa soţilor voştri, cât mai atrăgătoare.

Nu mergeţi niciodată în bucătărie în halat îmbrăcat deasupra 
cămăşii de noapte sau a pijamalei.

Prima oră (sau chiar primele 2 ore) ale dimineţii ne aparţin 
cu totul. Înseamnă duşul de dimineaţă, gimnastica şi rugăciunea.  
Apoi ne vom îmbrăca cu o rochiţă simplă, dar atrăgătoare, ne 
aranjăm părul şi astfel suntem gata pentru familie.

În bucătărie ne vom pune un şorţ drăguţ şi putem să începem 
pregătirea micului dejun.

Mi s-a întâmplat ca în unele case unde am fost la ora prânzului 
să întâlnesc gospodina care trebăluia nepieptănată în bucătărie, 
încă în pijama cu un halat uşor tras deasupra. Ca să fiu sinceră, nu 
am nici o încredere în preparatele culinare dintr-o astfel de casă.
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„Legătura strânsă între lipsurile noastre din hrană  
și tulburările psihice s-a văzut în boala numită ‘Pelagra‘.  

În afară de roșeaţa tipică a pielii, au apărut simptome specifice 
neurologice ca: depresia, pierderea memoriei, delir,  

putând merge până la demenţă și terminându-se cu moartea. 
Dar pelagra nu este altceva, decât o boală gravă apărută prin 

lipsa vitaminelor din grupul B (Niacina - vitamina B3).”
(Dr. med. Walter Schulz Friese)

Aparatele necesare  
bucătăriei dumneavoastră
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În primul rând, aveţi nevoie de un mixer cu ajutorul căruia să 
putem amesteca totul. Acesta poate fi şi aşa numitul blender. 
Apoi este necesar aparatul acela numit mixer vertical cu toate 

accesoriile lui. Aveţi nevoie şi de o moară de cereale electrică, mi-
cuţă pentru uz casnic.

Pentru mărunţirea seminţelor şi a nucilor este necesar acel 
aparat de mână care se găseşte peste tot sau pur şi simplu o râş-
niţă electrică de cafea.

Ar fi de dorit, de asemenea, dacă vă puteţi procura aparatul 
pentru obţinerea laptelui de soia, de orez şi ovăz. Pentru fabricarea 
sucurilor proaspete de fructe sau legume este necesară o  centrifu-
gă specială şi, de asemenea, un storcător electric pentru citrice.

Ultimul aparat pe care vi-l recomand este pentru fabricarea ful-
gilor de cereale în casă. Este extrem de important. Poate la început 
costul acestor aparate este ceva mai ridicat, dar investiţia merită.

Feriți-vă de cuptorul cu microunde
Cuptorul cu microunde atât de apreciat în unele gospodării, 

a apărut în timpul celui de al doilea război mondial (1939-1945) 
şi încă din 1944 s-a descoperit acţiunea lui distrugătoare asupra 
organismului nostru. De atunci s-au adunat tot mai multe studii, 
făcute atât în S.U.A. cât şi în Elveţia care ne avertizează asupra 
pericolului de a folosi  cuptorul cu microunde.

Se pare că unul din cele mai importante cercetări au fost efectu-
ate la Universitatea din Lausanne (Elveţia) împreună cu Institutul 
de cercetare a mediului de o echipă de oameni de ştiinţă conduşi 
de profesorul Dr. Hans Hertel şi Dr. Bernahrd Blanc. Cercetările 
elveţiene au fost astăzi confirmate de toată lumea. Microundele 
pe care se bazează funcţionarea acestui cuptor sunt unde electro-
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magnetice de înaltă frecvenţă care oscilează în direcţii negative 
şi pozitive. Aceste unde inversează polaritatea moleculelor din 
alimente de până la 100 miliarde de ori pe secundă, făcând aceste 
molecule să vibreze şi să se ciocnească la viteze distrugătoare, 
ceea ce creeză frecare şi căldură. Celulele vii din alimentele crude 
sunt sfâşiate şi distruse, iar moleculele se deformează prin frecare 
din interior spre exterior.

Dintre toate metodele de încălzire, microundele produc cele 
mai mari pierderi de substanţe nutritive, proteinele, vitaminele 
şi mineralele devenind inutilizabile. Şi încă ceva, care a apărut 
în toate studiile ştiinţifice asupra acestui aparat: prezintă riscuri 
pentru sănătate chiar pentru persoanele care stau în faţa cuptoru-
lui cu microunde în timp ce acesta funcţionează.

În general, cuptorul cu microunde este folosit în gospodărie 
pentru încălzirea rapidă a alimentelor la ora mesei sau deconge-
larea produselor, dar uneori chiar la prepararea unor mâncăruri. 
Aceste alimente (indiferent că  sunt legume, fructe, cereale sau pro-
teine) provoacă în organismul celor care le-au consumat o scăde-
re drastică a valorii de hemoglobină din sânge, o scădere la fel de 
drastică a limfocitelor şi o creştere mare a numărului leucocitelor, 
exact ca într-un proces acut când organismul uman consideră că 
este cazul să reacţioneze violent la introducerea unui agent toxic. 
Dar cea mai gravă constatare a fost la nivel celular când s-au obser-
vat modificări asemănătoare cu cele care declanşează  cancerul.

Concluzia profesorului Hertel este următoarea: „Există o am-
plă literatură ştiinţifică cu privire la efectele nocive ale radiaţiei 
directe de microunde asupra sistemelor vii. Microundele produ-
se tehnic se bazează pe principiul alternării curentului. Atomii, 
moleculele şi celulele atinse de această puternică radiaţie electro-
magnetică sunt forţate să-şi inverseze polaritatea de la 1 până la 
100 miliarde de ori pe secundă. Nu există atomi, molecule sau ce-
lule ale vreunui sistem organic capabile să reziste unei asemenea 
forţe distructive, violente, o perioadă mai lungă de timp chiar în 
gama de energie mică de ordinul miliwaţilor.”

Deci, îndepărtaţi cât mai repede din bucătăria dumneavoas-
tră cuptorul cu microunde.
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„După cum se arată astăzi, se pare că tânăra generaţie  
de medici au început să vadă ce preţ înalt a plătit omenirea 

sub forma suferinţelor și a sănătăţii prin nefericita modificare  
pe care industria morăritului a adus-o în produsele ei.  
Mă uimesc când văd cât de puţin și-au dat osteneala  

să scoată o pâine completă și să educe poporul în acest sens. 
Cu cât noi, medicii, ne vom lua această sarcină mai repede,  

cu atât mai repede se va ajunge la una din cele mai mari  
realizări în materie de sănătate a oamenilor.  

Aceasta nu înseamnă că nu există și alte modificări  
nenaturale ale alimentaţiei noastre și pe care le consider  

la fel de importante ca pâinea și produsele făinoase.”  
(Prof. Dr. J. C. Drummond, Anglia 1937)

„Poate un medic care cunoaște rezultatele cercetării 
în nutriţie și care are în mintea lui, vii bolile provocate  

de o nutriţie proastă, are el dreptul, vă întreb, să recomande 
pacienţilor săi pâine albă și zahăr ca alimentaţie normală? 

Răspunsul vă las pe dumneavoastră să-l daţi!”  
(Dr. Med. Max Birker-Benner, 1920)

Cerealele





Cerealele reprezintă o parte importantă a hranei noastre. 
Ele au fost din totdeauna alimentaţia principală a oame-
nilor.

Fie că apar pe masa noastră sub formă de pâine, sub forma 
fulgilor, germinate sau măcinate la micul dejun, fie sub forma di-
verselor preparate gustoase care completează masa de prânz sau 
de seară, ele ne aduc o contribuţie importantă de substanţe vitale 
ca proteine, grăsimi, hidraţi de carbon, vitamine, săruri minera-
le, enzime şi fibre. Dar aceste importante calităţi nutritive le au 
numai cerealele complete, adică acelea cărora nu li s-a îndepărtat 
învelişul extern şi partea germinativă unde este acumulată cea 
mai mare parte a acestor substanţe vitale.

O dată cu crearea marilor oraşe şi creşterea procesului de in-
dustrializare, s-au prelucrat şi cerealele ca şi multe alte alimente.

Făina completă bogată în grăsimi şi substanţe vitale nu putea 
fi păstrată decât un timp limitat în silozurile marilor oraşe. Astfel 
s-au construit mori speciale unde bobului de grâu i se îndepăr-
ta cuticula externă şi partea germinativă, având ca rezultat făina 
albă. Procedeul tehnic al obţinerii făinii albe a fost considerat la 
vremea aceea o descoperire tehnică importantă. Astfel s-a proce-
dat cu toate cerealele, inclusiv cu orezul şi nimeni nu s-a gândit 
că în felul acesta se puneau bazele slăbirii sănătăţii organismului 
omenesc şi al apariţiei bolilor civilizaţiei.

Partea germinativă conţine proteine de calitate superioară, 
grăsimi mai ales sub forma acizilor graşi nesaturaţi, vitaminele 
B1, B2, B6, vitamina E, săruri minerale şi enzime.

Endospermul conţine amidon şi proteine. Stratul de aleuronă 
conţine proteine, grăsimi, vitamine şi săruri minerale. Pericarpul 
conţine celuloză şi săruri minerale.
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Analizele arată pierderi esenţiale în substanţe nutritive, atunci 
când se ajunge la făina albă, prin eliminarea părţii germinative şi 
a cuticulei externe.

 Vitamina B1           pierdere     86 %
 Vitamina B2     „    69 %
 Vitamina B6     „    50 %
 Niacina     „    86 %
 Vitamina E    „  100 %
 Fier      „    84 %
 Potasiu     „    77 %
 Cupru      „    75 %
 Magneziu     „    52 %
 Mangan     „    72 %

Nutriţioniştii fac o deosebire fundamentală între cerealele 
complete, aşa cum se găsesc în natură şi cele rafinate sau izolate 
care aduc numai calorii goale fără să hrănească.

Pentru că în hrana noastră zilnică vegetarian – vegană cerea-
lele ocupă un loc important, vi le prezentăm pe rând:

Grâul (Triticum)
Stă totdeauna pe primul loc. Îl folosim la fabricarea pâinii, a 

pastelor făinoase, a grişului şi a multor altor feluri de mâncare.
Grâul complet (integral) a cărui cuticulă externă nu a fost în-

depărtată este o puternică sursă de proteine, de vitamine şi săruri 
minerale. Tărâţa conţine fibre atât de importante organismului 
nostru şi o cantitate importantă de grăsimi nesaturate, mai ales 
grâul germinat şi este bogat în vitamina E.

Secara (Secale cereale)
Este la fel, o cereală importantă şi în combinaţie cu grâul este 

utilizată la prepararea pâinii.
Pâinea de secară rămâne proaspătă un timp mai îndelungat 

ca cea de grâu. Secara este foarte bogată în săruri minerale mai 
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ales: potasiu, fier, magneziu. Conţine fitoestrogeni şi cantităţi im-
portante din grupul vitaminelor B.

Combinată cu grâul putem să obţinem o pâine de cea mai 
bună calitate, cu un gust deosebit.

Ovăzul (Avena sativa)
Dintre toate cerealele are cea mai mare cantitate de grăsimi 

nesaturate şi săruri minerale (Magneziu, Potasiu, Zinc, Calciu şi 
Fier). Consumat sub diverse forme (vedeţi reţetele) contribuie 
substanţial la sănătatea oaselor şi a dinţilor. Conţine, aşa cum am 
spus, cantitatea cea mai mare de grăsimi dintre toate cerealele şi 
este al doilea în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea proteinelor.

Grăsimile din ovăz sunt bogate în acizi graşi mai ales acidul 
linoleic.

O altă calitate importantă a ovăzului este conţinutul în tărâţe 
care, după cum ne anunţă specialiştii contribuie la scăderea coles-
terolului din sânge.

Ovăzul este important mai ales la prepararea micului dejun, 
datorită energiei pe care o dă şi care se menţine constantă astfel 
încât consumarea lui cu fructe, constituie micul dejun ideal.

Este interesant de remarcat că fulgii de ovăz pregătiţi în casă (cu 
aparatul special de făcut fulgi) nici nu mai au nevoie să fie fierţi, ci 
doar înmuiaţi câteva ore. Se digeră uşor şi sunt perfect asimilabili.

Ovăzul este recomandat tuturor pentru calităţile lui, în conva-
lescenţă şi pentru reechilibrarea electroliţilor din sânge.

Orzul (Hordeum vulgare sau Sativum)
Este socotit asăzi una dintre cerealele indispensabile sănătăţii 

oamenilor.
Este ca toate cerealele bogat în săruri minerale, dar calitatea 

lui principală este bogăţia în siliciu ceea ce ne ajută (prin consu-
marea lui), nu numai la stabilitatea coloanei vertebrale, dar şi la 
buna funcţionare a creierului.

Poate fi folosit la prepararea supelor, a chifteluţelor, proaspăt 
încolţit la müsli sau ca fulgi. Din orzul verde se scoate un pre-
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parat extrem de sănătos (Barley Green) recomandat în cancer şi 
tuberculoză şi, în general, pentru revitalizarea organismului. Tot 
din orz se poate prepara un lapte hrănitor (vezi reţetele).

Porumbul (Zea mays)
Este o cereală foarte îndrăgită datorită numeroaselor feluri în 

care se poate pregăti. Este singura cereală care conţine cantităţi 
mari de caroten.

Din germeni se fabrică preţiosul ulei de porumb.
Pentru că, însă, este sărac în proteine, trebuie combinat la 

masă cu leguminoase (în special fasole, linte, năut).
Poate să ne ofere multe feluri de mâncare hrănitoare şi cu 

gust. Este foarte bine tolerat de cei care au intoleranţă la alte cere-
ale bogate în gluten.

Meiul (Panicum miliaceum)
Meiul are o influenţă favorabilă asupra sistemului nervos, a 

sistemului circulator şi chiar asupra metabolismului general.
Posedă cantităţi semnificative de calciu, magneziu, fier, siliciu şi 

zinc. Este una dintre cele mai uşor digerabile cereale, nu are gluten şi 
se pretează pentru multe feluri de mâncare delicioase (vezi reţetele).

Orezul (Oryza sativa)
Aproape jumătate din populaţia globului are orezul drept 

hrană principală. Orezul aparţine ca şi meiul grupei de elită a 
cerealelor care nu au gluten, sunt foarte uşor digerabile şi conţin 
cantităţi mari de substanţe vitale indispensabile vieţii. Din aceas-
tă cauză chiar copiii mici beneficiază de multe feluri de mâncare 
cu orez şi pentru cei cu intoleranţă la cerealele cu gluten reprezin-
tă o hrană cu valoare nutritivă mare.

Dar, atenţie! Vorbim aici despre orezul natural (integral) că-
ruia nu i s-a îndepărtat cuticula externă şi nu a fost rafinat.

În decursul timpului, oamenii s-au îmbolnăvit singuri. Se pare 
că tot ceea ce Tatăl nostru Ceresc ne-a oferit în natură deosebit de 
bun, cu calităţi vitale pentru ca organismul nostru să rămână sănă-
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tos, oamenii distrug şi ne oferă produsele rafinate (orezul, grişul etc.) 
care consumate regulat îmbolnăvesc şi distrug corpul omenesc.

Orezul integral, natural aşa cum ni-l oferă natura este uşor 
digerabil şi se pretează la multe feluri de mâncare.

Conţine proteine în cantităţi mai mici, dar are calciu, fier, po-
tasiu, magneziu, vitamina B1, B3, B5 şi vitamina E.

Făina de orez se întrebuinţează adesea în bucătărie, la prepa-
rarea biscuiţilor şi la budinci.

Hrișca (Fagopyrum esculentum)
Nu aparţine, din punct de vedere botanic, cerealelor, dar 

datorită calităţilor ei şi posibilităţilor de preparare este pusă tot-
deauna în grupa cerealelor.

Din punct de vedere al substanţelor vitale se poate compara 
cu grâul. Are cantităţi mari de aminoacizi esenţiali, mai ales lisi-
nă. Valorile de proteine, grăsimi, hidraţi de carbon, fier, vitamina 
E sunt asemănătoare cu ale grâului, în timp ce calciu, magneziu, 
şi vitamina B1 sunt pe jumătate în comparaţie cu grâul.

Este foarte utilizată în bucătărie, după cum o să vedeţi, fie ames-
tecată cu alte cereale, fie singură, mai ales la clătite, prăjituri etc.

Neavând deloc gluten, reprezintă alături de mei şi orez o hra-
nă ideală pentru cei care au intoleranţă la gluten.

Am lăsat la urmă trei cereale care la noi încă nu sunt cunoscu-
te bine de populaţie, dar care sunt foarte importante şi au apărut 
în magazinele cu produse naturale vegetariene.

Spelta
Este o cereală asemănătoare cu grâul, dar este întrebuinţată 

mai ales la facerea pâinii şi a pastelor făinoase. Este foarte hrăni-
toare şi este cunoscută de mii de ani, dar cultivarea ei este destul 
de restrânsă.

Quinoa
Are patria în munţii Anzi şi a constituit din totdeauna hrana 

indienilor. Conţine cantităţi importante de proteine, săruri mine-
rale şi vitamine.
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Amarantul
Este socotit grâul indienilor incaşi şi provine din America de 

Nord. Conţine 15% proteine, calciu şi magneziu în cantităţi mari. 
Cu quinoa şi amarantul se pot prepara mâncăruri delicioase şi 
chiar prăjituri. Nu conţine gluten şi pot fi consumate de cei cu 
alergii la gluten.

Cerealele, în general, sunt o sursă importantă de alimentaţie. 
Reglează tranzitul intestinal, vindecă constipaţia şi echilibrează 
raportul de lichide din organism. Sunt izvoare de energie şi con-
tribuie la însănătoşirea mucoasei intestinale.

La noi în ţară, însă aşa cum ştim, cerealele sunt folosite destul 
de puţin. Se utilizează la pâine, prăjituri şi rareori la micul dejun.

Dar, aşa cum o să vedeţi în această carte, cu cereale se pot face 
o mulţime de preparate hrănitoare şi foarte gustoase. Este impor-
tant să aveţi în casă o moară mică electrică de măcinat cereale cu 
care puteţi obţine nu numai făină, dar chiar o măcinare mai puţin 
fină. Când veţi utiliza cereale pentru anumite feluri de mâncare 
ar fi, de asemenea, recomandabil să aveţi şi un mic aparat casnic 
pentru obţinerea fulgilor.
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Cum păstrăm cerealele?
Dacă v-aţi hotărât să treceţi la această hrană sănătoasă, aveţi 

nevoie să vă aprovizionaţi din timp cu cereale, mai ales dacă fa-
ceţi pâinea în casă.

Este important ca cerealele să provină din agricultura biologică 
sau cel puţin să cunoaşteţi provenienţa lor. Este foarte important ca 
aceste cereale să aibă şi calitatea de a germina. Ele trebuie păstrate 
într-un loc uscat, rece şi aerisit. Iar acolo cel mai bine se păstrează 
în lădiţe de lemn sau saci de hârtie prin care pătrunde aerul.

Cel puţin o dată pe săptămână cerealele trebuie mişcate şi 
amestecate pentru ca micile vietăţi care trăiesc printre grăunţe şi 
se hrănesc cu ele să nu se înmulţească şi să fie îndepărtate.

Bineînţeles, rafturile unde păstraţi cerealele şi celelalte ali-
mente trebuie înainte de a aduce proviziile, să fie temeinic cură-
ţate. La fel lădiţele de lemn şi sacii de hârtie.

Împotriva moliilor care îşi caută imediat un domiciliu în cere-
alele noastre, eu pun de jur împrejur şi pe rafturi bucheţele bogate 
de lavandă. Şi, nu uitaţi, controlul săptămânal este foarte impor-
tant.

69Cerealele



Atenție asupra preparatelor din gluten
Atrag în mod special atenţia la prepararea diverselor mâncă-

ruri din „gluten”, de obicei glutenul din grâu.
Glutenul este o parte importantă a bobului de grâu (şi a ce-

lorlalte cereale) este un concentrat puternic de proteine. Separarea 
lui din bobul de grâu înseamnă distrugerea integralului acestei 
preţioase cereale. 

Nutriţioniştii moderni şi chiar cei de la începutul secolului XX 
care s-au ocupat serios şi au studiat cum trebuie să fie o hrană să-
nătoasă ne învaţă că ruperea integralului unei cereale înseamnă 
de fapt distrugerea şi eliminarea substanţelor valoroase nutritive 
şi exact astfel s-a întâmplat la apariţia făinei albe când s-au scos 
din bobul de grâu părţile vitale, germinative. Orice cereală are în 
compoziţia ei subtanţe vitale de importanţă maximă pentru să-
nătatea noastră. Distrugerea acestui integral prin separarea unei 
singure părţi distruge şi legăturile dintre multiplele componente, 
care intră în compoziţia lui (este principiul corelaţiei stabilit de 
nutriţionişti). 

De altfel, aşa cum o să vedeţi la sfârşitul cărţii există o serie de 
oameni suferinzi care prezintă intoleranţe sau alergie la gluten şi 
chiar pentru cei sănătoşi o masă cu preparate din gluten poate pro-
voca serioase tulburări digestive.

Deci, în cazul hranei sănătoasei pe care v-o propunem, prepa-
ratele din gluten nu au ce căuta.

Preparatele din gluten nu au fost descoperite de oamenii de 
ştiinţă, ci de călugări budişti şi sunt recomandate de bucătăria ma-
crobiotică japoneză.

Consultaţi cartea: „Aveline Kuski‘s complete guide to macrobi-
otic cooking for health, harmony and peace” Warner Books, New-
York.
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„Sănătatea şi energia poporului cer cereale complete,  
bobul de grâu întreg, pâine completă şi făină completă.”  

(Dr. Med. Max Bircher Benner)

„Este o datorie religioasă pentru fiecare fată şi femeie creştină 
să înveţe de îndată să facă pâine bună, gustoasă  

din făină de grâu nerafinată.  
Mamele ar trebui să-şi ia fetele cu ele în bucătărie  

încă de când sunt mici şi să le înveţe arta de a găti.”  
(Ellen G. White, 1980)

Pâinea

Parfumul cald al pâinii proaspăt coapte  
îmi aduce aminte de copilăria mea şi amintirile dragi  

nu pot fi înlocuite cu nimic.

„Pâinea nu ne hrăneşte! Numai ceea ce noi mâncăm o dată cu 
pâinea este cuvântul veşnic al lui Dumnezeu, El este duh şi viaţă.”  

(Dr. Med. Michael Hindhede) 





Aşa cum sună şi citatele de la începutul acestui capi-
tol mi se pare că am făcut un pas în plus în întâm-
pinarea îngerilor.

Când aţi luat hotărârea să faceţi singure pâinea în casă în-
seamnă că aţi făcut un pas serios în câştigarea şi păstrarea sănă-
tăţii dumneavoastră.

Mai întâi pentru că veţi întrebuinţa cu siguranţă o făină com-
pletă care are toate principiile vitale, apoi pentru că veţi şti din ce 
este alcătuită pâinea pe care o faceţi.

La pâinea cumpărată din oraş nu se ştie niciodată ce conţine 
cu adevărat, pentru că în timpurile pe care le trăim sunt tot felul 
de adaosuri, pentru crescut repede, pentru gust, pentru culoare 
etc. Într-un cuvânt, o pâine cumpărată este de fapt chimie pură.

Încercaţi la început cele mai simple reţete, apoi exersaţi de 
câteva ori până căpătaţi îndemânare. Vă asigur că până la urmă, 
fabricarea pâinii în casă va merge aproape de la sine.

Pâinea cea mai bună, experimentată de mine este cea care se 
face în trei etape. Chiar dacă vă ia ceva mai mult timp, rezultatul 
este atât de bun încât vă asigur că merită.

Tipurile de făină
Pentru informarea consumatorilor, fabricanţii sunt obligaţi 

să scrie pe pungile de făină un număr care indică tipul de făină. 
Acest număr ne arată cât de mare este cantitatea de substanţe mi-
nerale rămasă după obţinerea făinei.

Din păcate, la noi în ţară cel mai adesea este marcat „zero”, 
iar acest lucru înseamnă că acea făină nu mai conţine nici cele 
mai mici urme de substanţe minerale. Ea este un produs rafinat, 
o calorie goală.
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„Tipul 405”, de exemplu, înseamnă că în 100 gr de făină nu-
mai 405 miligrame de substanţe minerale mai sunt.

Cele mai înalte valori care se pot găsi în comerţ sunt 1700 mgr. 
la grâu şi 1800 mgr. la secară.

La firma Vel Pitar există o făină care are imprimat „650” adică 
650 mgr. de substanţe minerale la 100 gr de făină.

Dar dacă dumneavoastră măcinaţi grâul în casă veţi avea 2000 
mgr. de substanţe minerale şi substanţe vitale la 100 gr de cereale.

Atunci veţi obţine cu adevărat o pâine sănătoasă cu substanţe-
le vitale necesare care vă va da sănătate şi energie. Prin măcinarea 
în casă nu se pierde niciuna din substanţele vitale din cereale.

Câteva reguli de bază
Pentru pâine puteţi întrebuinţa atât drojdia cât şi maiaua. Fă-

ina completă măcinată foarte fin, aşa cum o găsiţi acum la maga-
zinele cu produse vegetariene cere mai mult lichid. Apa pe care 
o adăugăm trebuie uşor încălzită (fără să depăşească 400C) şi nu 
adăugaţi toată cantitatea menţionată în reţetă odată, ci puţin câte 
puţin, frământând mereu aluatul pentru pâine.

Trebuie frământată bine cu mâna, cel puţin 10 minute. Pentru 
cei care posedă o maşină specială, frământarea durează numai 
3 – 4 minute. Dar când frământăm cu mâna, simţim cu adevărat 
aluatul şi ne dăm seama de consistenţa lui.

Aluatul trebuie lăsat să crească la un loc cu o temperatură 
constantă, cea mai bună temperatură este de 20 - 250 C şi timpul 
de 30 - 40 de minute. Vasul în care este aluatul trebuie acoperit cu 
un şervet gros curat.

În general, când punem pâinea la copt, cuptorul ar trebui în 
prealabil încălzit. Numai dacă reţetele menţionează altfel, pâinea 
poate fi pusă în cuptorul rece.

Păstrarea pâinii se face cel mai bine dacă o înveliţi într-un şer-
vet gros de bumbac, apoi în hârtie curată şi o păstraţi la frigider. 
Se mai poate păstra şi în congelator introdusă în pungi speciale 
de congelat. Astfel veţi putea face pâine pentru toată săptămâna. 
Dar niciodată nu păstraţi pâinea în pungi de plastic căci atunci tot 
aluatul se va schimba şi va face foarte repede mucegai.
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Pâinea din făină de grâu în trei etape
Să nu vă speriaţi când veţi constata că la început ia ceva mai 

mult timp. Rezultatul însă este foarte bun. Nu se mai simte gustul 
de drojdie şi frământarea se face mai uşor.

Măsuraţi cu atenţie exact toate cantităţile date în reţetă:
 ª 1 kg făină completă de grâu
 ª 1 cubuleţ de drojdie
 ª 1 linguriţă rasă de sare
 ª 700 ml apă

Aceste cantităţi (în afară de drojdie şi sare), se împart în trei 
după cum urmează:

Prima fază
250 ml apă se încălzesc uşor (să nu depăşească 400 C).
Se dizolvă drojdia şi se amestecă bine, până când devine ca 

o pastă. Se adaugă sarea, se amestecă din nou şi totul se toarnă 
într-un castron peste 300 gr de făină. Se frământă amestecând 
foarte bine.

Se acoperă vasul cu un şervet curat şi se lasă la cald să crească 
30 - 40 de minute.

A doua fază
 ª 300 gr de făină
 ª 250 ml de apă, încălzită uşor

Se amestecă bine cu aluatul de la prima etapă. Atenţie însă, atât 
făina cât şi apa călduţă se pun încetul cu încetul frământând me-
reu. Vasul se lasă acoperit la dospit la loc cald timp de o oră.

A treia fază
 ª 400 gr de făină
 ª 200 ml de apă călduţă

Se pun încetul cu încetul şi se amestecă bine cu aluatul crescut 
de la primele etape.
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Se frământă aproximativ 15 minute încorporându-se bine atât 
făina, cât şi apa la aluatul precedent.

Se lasă 30 de minute să crească. Apoi folosiţi forme lungi de 
cozonac şi întrebuinţaţi fie hârtie de copt, fie ungeţi uşor formele 
cu ulei (eu personal utilizez hârtie de copt).

Împărţiţi aluatul în două forme şi cu o pensulă înmuiată în 
puţină apă, ungeţi deasupra aluatul.

Lăsaţi să crească din nou la căldură aproximativ 30 de minu-
te, apoi le introduceţi în cuptorul încălzit în prealabil.

Timp de 10 minute păstraţi la început căldura din cuptor cea 
de 2200 C, apoi micşoraţi căldura la 1800 C.

Lăsaţi pâinea la copt timp de 45 de minute. Apoi o răsturnaţi 
şi o lăsaţi să se răcească.

Pâine din Spelta şi grâu (sau numai din grâu)
 ª 750 gr spelta măcinată fin
 ª 750 gr grâu fin măcinat
 ª 1000 ml apă călduţă
 ª 1 cub de drojdie
 ª 2 linguriţe sare neiodată (dacă e posibil sare de mare)

Seminţe de susan sau de mac sau fulgi de ovăz pentru a pre-
săra deasupra pâinii. Drojdia se amestecă bine cu puţină apă 
călduţă (din cantitatea prevăzută în reţetă), apoi se acoperă cu 
puţină făină. Se pune deasupra un şervet şi se lasă 15 minute la 
crescut, apoi se amestecă cu toată făina pe care am pus-o într-un 
castron mare şi încetul cu încetul se toarnă apa călduţă în care am 
dizolvat sarea.

Se frământă bine 10 - 15 minute, se acoperă cu un şervet curat 
şi se lăsă la crescut.

Se pregătesc formele de copt acoperite cu hârtie de copt, fie 
unse cu puţin ulei.

Aluatul îl împărţim în două după ce ne-am umezit puţin mâinile 
şi îl punem în forme. Cu un cuţit crestăm uşor suprafaţa pâinii din 
loc în loc, cu o pensulă înmuiată în apă umezim suprafaţa uşor. Aco-
perim totul cu un şervet şi lăsăm la crescut 10 minute.
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Deasupra presărăm seminţele de susan sau de mac sau fulgi 
de ovăz.

În cuptorul încins în prealabil introducem pâinile şi le lăsăm 
10 minute la 2000 C apoi 45 de minute la 1800 C. La scoaterea din 
cuptor, scoatem pâinea din formă pe un grătar din metal special. 
Ies de obicei 2 pâini cu o greutate de 1300 gr.

Pâine din mei
 ª 100 gr mei
 ª 300 gr spelta fin măcinată (se poate şi numai grâu)
 ª 200 gr grâu fin măcinat
 ª 300 ml apă
 ª 1 sfert cubuleţ de drojdie
 ª ½ linguriţă de sare, preferabil de mare şi neiodată
 ª 250 ml apă căduţă

Meiul, nemăcinat se fierbe uşor în cei 300 ml de apă. Apoi se 
acoperă vasul şi se lasă deoparte, nu se amestecă.

Drojdia şi sarea se dizolvă în 250 ml de apă călduţă, apoi se ames-
tecă bine cu făina şi meiul care s-a răcit. Se frământă bine 10 minute, 
se acoperă cu un şervet şi se lasă la crescut 20 de minute.

Se pune în forme care fie sunt acoperite cu hârtie de copt, fie 
se ung cu ulei. Se înţeapă aluatul cu o furculiţă şi se umezeşte cu 
apă cu ajutorul unei pensule.

În cuptorul încins în prealabil la 2400 C se pun formele pen-
tru 20 de minute, apoi căldura se micşorează la 1900 C şi se mai 
ţin 40 de minute. Se scot din cuptor şi se răstoarnă pe un grătar 
special.

Chifle
 ª 750 gr spelta sau grâu fin măcinat
 ª 450 - 500 ml apă călduţă
 ª 1 sfert cubuleţ de drojdie
 ª 1 linguriţă de sare neiodată (preferabil de mare)
 ª sare
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Drojdia se dizolvă în puţină apă călduţă din cantitatea iniţia-
lă, se amestecă cu puţină făină şi se lasă 15 minute la dospit, apoi 
se pune în mijlocul cantităţii de făină şi se amestecă încetul cu 
încetul cu apa călduţă. 

Sarea care a fost deja dizolvată în apă se frământă bine împre-
ună cu celealte ingredinete timp de 15 minute, după care se lasă 
la dospit 15 minute.

Din aluat, cu mâna umedă se fac chifle de formă rotundă sau 
lunguiaţă.

Cu o pensulă se udă puţin chiflele cu apă, apoi se crestează 
suprafaţa cu un cuţit. Deasupra se presară, după voie, seminţe de 
susan sau mac.

Este bine să se coacă într-o tavă cu hârtie de copt.
În cuptorul încins în prealabil la 2500 C se coc 10 minute, apoi 

la 180 0 C încă 10 minute.

Pâinea simplă din secară şi grâu
 ª 800 gr grâu fin măcinat
 ª 200 gr secară fin măcinată
 ª ½ cubuleţ de drojdie
 ª ½ linguriţă de sare neiodată
 ª 1 linguriţă de miere
 ª 800 ml de apă

Făina fin măcinată o puneţi într-un castron. Drojdia o dizol-
vaţi cu puţin din apa călduţă indicată în reţetă şi o amestecaţi cu 
puţină făină. Lăsaţi-o 20 de minute să crească.

Apoi o amestecaţi cu restul de făină, cu sarea, mierea şi apa 
o puneţi încet, amestecând mereu. Frământaţi aluatul timp de 10 
minute, apoi acoperiţi castronul cu un şervet gros şi curat şi lăsaţi 
să crească 30 de minute. Apoi frământaţi puţin, din nou.

Pâinea se pune în forme, preferabil căptuşite cu hârtie de copt 
şi se introduce în cuptorul încins în prealabil. Se coace la 2000 C 
timp de 50 de minute.

Dacă doriţi o pâine mai picantă puteţi amesteca în aluat şi 
seminţe de chimion sau fenicul.
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Chifle cu diverse condimente
Din aluatul de bază al reţetei precedente eliminăm secara şi 

lăsăm numai grâul, iar în loc de apă punem lapte de soia încălzit 
uşor. Altfel, respectăm reţeta de bază cu drojdie, sare şi miere.

Când aluatul a fost bine frământat şi a crescut, formăm cu 
mâna umedă chifle, dar nu rotunde ci le dăm o formă pătrată, nu 
prea mare pentru că la coacere se vor umfla.

De asemenea, le ungem cu lapte de soia şi le presărăm cu se-
minţe de mac sau chimion.

De obicei, vă mărturisesc că eu nu pun seminţe la pâine pen-
tru că, repet, prin temperatura înaltă a cuptorului, grăsimea se-
minţelor se va schimba şi devine nocivă pentru organism. Prefer 
numai chimionul sau macul. Coacerea se face conform reţetelor 
precedente.
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„Încet adevărul va apare la suprafaţă,  
că omul va fi constituit din ceea ce mănâncă.  

Slăbiciunea constituţiei arhitecturale a corpului omenesc 
 este suma lipsurilor calităţii hranei pe care o foloseşte,  

mai ales în perioada de creştere.
Aceste tulburări constituie, cel mai adesea,  

rădăcinile proceselor de boală, care numai târziu se pot vedea 
în viaţă. Totuşi încă vă puteţi apăra!  

Dacă nu a avansat totul prea mult, dacă nu aveţi complicaţii  
prin procese de infecţie în corp puteţi prin echilibrarea  

şi alegerea hranei să îndreptaţi totul.”  
(Prof. Med. Sir Robert Mc Carrison, Oxford)

Micul dejun





Orele de dimineaţă între 4 şi 12 reprezintă, aşa cum ne 
spun nutriţioniştii şi medicii biologi, timpul preţios al 
eliminării deşeurilor din organism, deci atunci siste-

mul circulator este încărcat cu produsele metabolismului nostru 
rezultat din curăţirea şi regenerarea celulelor din timpul nopţii. 
Aceste produse dacă nu sunt îndepărtate vor încărca organismul 
cu toxinele rămase. 

Dar, acest lucru nici nu este simţit de cei care se hrănesc ve-
gan, însă cei care consumă dimineaţa carne sau brânzeturi, cafea 
sau alcool, vor resimţi, dacă nu imediat, cu siguranţă într-un timp 
scurt, o greutate în tot organismul, lipsă de concentrare şi somno-
lenţă, ca să numesc numai câteva simptome socotite uşoare.

Aceste mici dejunuri încărcate şi grele opresc procesul de cu-
răţare al organismului şi tulbură întregul metabolism. Din acest 
motiv vă prezentăm un mic dejun care nu va deranja organismul 
ci îl va hrăni, îi va da energie şi vitalitate.

Acest mic dejun, care s-a dovedit până acum excelent atât pentru 
cei bolnavi, cât şi pentru cei sănătoşi, pentru copii, cât şi pentru adulţi, 
este micul dejun numit Müsli descoperit de medicul elveţian Dr. Bir-
cher-Benner şi aplicat tuturor pacienţilor clinicii sale din Zürich.

Acest binecuvântat mic dejun are o interesantă poveste.  
Dr. Bircher-Benner era la începutul creării clinicii sale din Zürich 
(1897). Preocupat de a găsi soluţii naturale cât mai eficiente pen-
tru nenumăratele probleme de sănătate ale bolnavilor săi, pleacă 
să cerceteze hrana ţăranilor munteni din zona Alpilor elveţieni, 
care se bucurau de o sănătate şi vitalitate fără cusur.

Micul lor dejun şi chiar masa de seară se compunea din fructe, 
cereale şi lapte. Fructele erau mere, pere, fructe de pădure sau 
chiar fructe uscate în timpul iernii. Cerealele alese erau grâu, se-
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cară sau ovăz şi erau schimbate zilnic sau la câteva zile. Laptele se 
adăuga nefiert de la vacile proprii chiar atunci la masă.

Acesta era micul dejun şi masa de seară a ţăranilor munteni, 
iar reţeta a fost adusă la Zürich şi a constituit sub numele de Müs-
li unul din cele mai îndrăgite feluri de mâncare.

Sub această formă este astăzi răspândit în toată lumea şi chiar 
în marile restaurante şi hoteluri.

Reţeta originală de Müsli

 ª 8 gr fulgi de ovăz (1 lingură rasă)
 ª 3 linguri de apă

Se lasă de seara până dimineaţa la înmuiat în frigider. Dimi-
neaţa se mai adaugă:

 ª 1 lingură suc de lămâie
 ª 1 lingură lapte din plante (soia, ovăz sau orez)
 ª 200 gr de mere spălate şi rase pe răzătoare, exact în momentul 

consumării
 ª 1 lingură alune, nuci sau migdale sfărâmate

Se amestecă totul şi se consumă imediat.
De la acest Müsli original există o mulţime de variante, dar 

toate păstrează reţeta de bază.
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Müsli cu mere şi pastă de migdale sau nuci

 ª 8 gr fulgi de ovăz (1 lingură rasă)
 ª 3 linguri de apă sau suc de portocale proaspăt, obţinut prin 

presare
 ª 1 lingură suc de lămâie
 ª 1 linguriţă de miere
 ª 1 lingură pastă de migdale sau nuci
 ª 200 gr de mere

Se procedează ca la prima reţetă, fulgii de ovăz se păstrează 
înmuiaţi în frigider peste noapte şi a doua zi se adaugă celelalte 
ingrediente. Pasta de nucă sau migdale se face foarte simplu cu 
ajutorul unei maşini care transformă nucile sau migdalele în făi-
nă. 1-2 linguri din făina astfel obţinută se amestecă cu puţină apă 
până când devine de consistenţa unei paste.

Fructele la Müsli pot varia, mai ales vara, se pot întrebuinţa 
fructe de pădure, caise sau piersici dar, de obicei, mărul este con-
siderat prin excelenţă, fructul cel mai bogat în substanţe vitale şi 
uşor digerabil.

Bineînţeles fulgii de ovăz pot fi înlocuiţi şi cu alte cereale tot sub 
formă de fulgi ca: grâul, secara, orzul, orezul, meiul, hrişca.

Vă rog, însă, să nu folosiţi niciodată acel Müsli gata fabricat.
Vă recomand, în mod deosebit, să cumpăraţi acel mic aparat 

pentru făcut fulgi, căci astfel veţi avea o hrană de calitate. Fulgii 
pregătiţi în casă în cantitate mică vor reprezenta o hrană „vie”. 
Este suficient dacă îi pregătiţi de cu seara şi îi lăsaţi în frigider 
peste noapte înmuiaţi în puţină apă.
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Müsli cu fulgi de ovăz făcuţi în casă

Nu se poate cu nimic compara acest mic dejun în care fulgii 
de ovăz sunt făcuţi în casă proaspeţi. Şi aceasta pentru că îşi vor 
menţine toate substanţele vitale, căci nu au fost preparaţi şi sto-
caţi pentru un timp nelimitat şi nici nu au fost supraîncălziţi la 
temperaturi înalte, aşa cum se obişnuieşte cu majoritatea fulgilor 
de cereale cumpăraţi din comerţ.

 ª 2 linguri fulgi de ovăz pregătiţi de cu seara
 ª 1 lingură sămânţă de in, transformată în făină cu râşniţa elec-

trică de cafea
 ª 2 linguri germeni de grâu
 ª 3 linguri apă
 ª 1 măr
 ª 1 banană
 ª eventual fructe de pădure

Fulgii de ovăz, sămânţa de in transformată în făină se ameste-
că cu apa şi se ţin peste noapte în frigider.

A doua zi se rade mărul, se taie în bucăţele mici banana, se 
adaugă şi celelalte fructe. Totul se amestecă bine cu fulgii, făina 
de in şi grâul încolţit.
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Mic dejun cu hrişcă

Pentru o persoană:
 ª 2 - 3 linguri de hrişcă,
 ª apă
 ª 1 linguriţă făină de migdale sau nucă
 ª 1 linguriţă de miere
 ª 2 linguri lapte de soia sau lapte de ovăz
 ª 150 gr fructe de sezon

Hrişca va fi zdrobită în moara de casă sau în râşniţa de cafea 
electrică şi amestecată cu apa, se va fierbe uşor. Se lasă să se ră-
cească, apoi se amestecă cu făina de migdale sau nuci, cu mierea 
şi laptele de plante, apoi se vor adăuga fructele.

Mei cu stafide

 ª 2 linguri de mei
 ª apă - cât să acopere meiul
 ª 3 - 4 linguri de măr ras
 ª 1 lingură cu vârf de stafide
 ª 1 lingură nuci sau alune mărunţite
 ª 1 lingură suc de lămâie presat proaspăt

Se fierbe meiul în apă cam 10 minute pe foc mic şi se amestecă, 
ca să nu se prindă. Apoi, după ce s-a luat de pe foc vasul cu meiul 
fiert, se lasă puţin să se răcească şi se adaugă mărul ras, stafidele, 
nucile şi sucul de lămâie. Se va consuma imediat.
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Porridge (micul dejun englezesc)

 ª 3 linguri pline de ovăz (cereale)
 ª lapte din plante (soia, lapte de ovăz sau de orez)
 ª miere

Adevăratul porridge nu se face din fulgi de ovăz ci din grăun-
ţele de ovăz care se mărunţesc fie la moara de casă, fie la râşniţa 
electrică de cafea.

Ovăzul astfel zdrobit se lasă peste noapte într-un vas cu apă la 
înmuiat în frigider. A doua zi se fierbe până când se înmoaie com-
plet, se sărează uşor şi se serveşte cu lapte de plante şi miere.

Clătite din hrişcă

 ª 1 cană cu vârf făină de hrişcă
 ª apă călduţă 
 ª puţină sare

Sosul:
 ª caise sau căpşuni
 ª 1 linguriţă plină de făină migdale sau nuci
 ª miere

Clătitele din hrişcă sunt foarte hrănitoare şi uşor de făcut. Se 
amestecă făina cu apă călduţă până când se obţine o pastă fluidă 
potrivit de groasă. Se omogenizează foarte bine. Clătitele se fac 
într-o tigaie non-adezivă*, fără niciun fel de grăsime.

Se pot umple cu marmeladă de fructe, cu tofu sau pur şi sim-
plu numai cu fructe proaspete. Se servesc cu sos de fructe. Sosul 
se pregăteşte din fructe proaspete sau congelate, mixate împreu-
nă cu o linguriţă de făină de migdale sau nuci şi un vârf  de cuţit 
de miere.

* Tigaie non-adezivă este tigaia în care nu este nevoie a se pune ulei iar alimentele 
nu se vor lipi.
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Muffinns cu mere şi scorţişoară

Muffinns sunt o specialitate 
britanică care se prepară foarte 
uşor  şi sunt, de obicei, folosiţi la 
micul dejun.

 ª 1 cană făină de grâu (din care  
2 ½ linguri de făină integrală, 
1 ½ ceaşcă de făină 650)

 ª 1 linguriţă praf de scorţişoară
 ª ½ linguriţă praf de nucşoară
 ª 1 sfert cubuleţ de drojdie
 ª 2 ½ linguri de tărâţe ovăz
 ª 2 mere mari
 ª 340 ml suc de mere
 ª 1 lingură curmale fără sâm-

buri sau stafide

Se amestecă făina cu drojdia, scorţişoara şi praful de nucşoa-
ră, apoi se adaugă tărâţa de ovăz. Amestecaţi cu sucul de mere şi 
ceva apă.

Merele se curăţă de coajă, se scot sâmburii, se tăiate bucăţe-
le mici şi se amestecă cu aluatul. Se frământă bine şi se pune în 
forma care a fost acoperită cu hârtie de copt. Se coc în cuptorul 
încălzit în prealabil la 180-2000 C. Se pot adăuga la aluat pentru 
a-l îndulci şi curmale, stafide sau alte fructe uscate care au fost 
înainte înmuiate în apă.

Bineînţeles cine doreşte poate să consume un mic dejun mai 
picant cu tofu sau diverse paste de pus pe pâine (vedeţi capitolul 
cu pastele).

Dar trebuie să vă atrag atenţia că între consumarea fructelor şi 
un astfel de mic dejun, trebuie să treacă 2 ore, pentru ca fructele 
să nu fie consumate împreună cu alte alimente. Digerarea lor se 
face diferit şi veţi avea probleme digestive.
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Exemplu de mic dejun  
pe care noi îl consumăm zilnic

 ª 1 pahar suc de portocale + grapefruit presate proaspăt în casă, 
chiar înaintea micului dejun

Müsli cantitatea pentru o persoană:
 ª 2 linguri fulgi ovăz sau secară sau orz
 ª 2 linguri tărâţe grâu
 ª 1 lingură tărâţe ovăz
 ª 1 linguriţă de stafide
 ª 3-4 linguri de apă pentru înmuiat
 ª 1 măr şi 1 banană + fructe de sezon

Fulgii sunt făcuţi în casă, uneori sunt înlocuiţi cu cereale germi-
nate. Se amestecă cerealele şi se ţin peste noapte în frigider.

 A doua zi se mixează în blender totul, în afara fructelor de se-
zon, care se adaugă în castronul fiecăruia ca un ornament plăcut 
şi gustos. Tărâţele având multe fibre ne ajută la curăţarea intes-
tinului.

Acest Müsli se poate completa pentru cei care doresc cu una 
sau două felii de pâine completă* peste care puneţi o pastă de 
migdale sau nuci (vezi capitolul paste). Totul completat cu un 
ceai de plante sau lapte din plante.

Vă asigur că este extrem de gustos şi hrănitor.

* În această carte veţi întâlni mereu termenii - cereale complete sau făină completă. 
Aceasta înseamnă (aşa cum am explicat şi la capitolul despre pâine) că are toate 
calităţile unui aliment natural şi sănătos, aşa cum n-i l-a dat Tatăl nostru Ceresc.                                                                                                                                          
     Termenul de integral se foloseşte la o serie de produse din brutărie (pâine, chifle), 
dar care nu oferă nici o siguranţă că sunt astfel.
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Atrag atenţia, în mod deosebit, asupra consumului de nuci, 
migdale sau seminţe. Ele nu trebuie să fie nici prăjite înainte, nici 
sărate sau fierte. În primul rând pentru că îşi vor pierde din preţi-
oasele lor substanţe vitale, apoi pentru că grăsimea pe care o au se 
transformă sub influenţa căldurii în produse periculoase pentru 
organism (vezi cap. Grăsimile, din primul volum: „Pentru ce atât 
de bolnavi?”).

De asemenea, recomandăm să se consume cu economie din 
cauza aportului mare de grăsimi.
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„Medicul austriac Honekomp a comparat omenirea  
cu un copac care creşte pe un teren sărac  

şi din această cauză nu-i merge bine.  
Ramurile uscate şi bolnave reprezintă numai un simptom. 

Grădinarul priceput va trebui,  
dacă vrea să însănătoşească copacul,  

să îmbunătăţească pământul,  
să-l îmbogăţească cu toate substanţele nutritive 

de care copacul are nevoie.”

Paste de pus pe pâine



Pastă din seminţe 

De dovleac sau floarea soarelui sau migdale sau nuci.
 ª 2 linguri de migdale sau 5-6 nuci sau 2 linguri seminţe de do-

vleac sau 2 linguri seminţe de floarea soarelui
 ª 2 linguri de apă

Se macină nucile (sau celelalte seminţe) până la stadiul de făi-
nă. Se toarnă puţină apă şi se amestecă până când va avea consis-
tenţa unei paste groase.

Se poate pune ca atare pe pâine sau se poate amesteca cu cea-
pă fin tocată, cu multă verdeaţă (mărar, pătrunjel, leurdă etc.).

Totuşi pentru micul dejun întrebuinţaţi această pastă fără alte 
adausuri.

Pastă din mei - I

 ª 2 linguri de mei măcinat fin
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª 1 ceapă mică tocată mărunt
 ª 1 morcov mic ras fin
 ª 1 linguriţă suc de roşii
 ª 1 lingură făină de nuci sau seminţe (migdale, alune, seminţe 

de floarea soarelui sau seminţe de dovleac)
 ª 1 linguriţă fulgi de drojdie

Se fierbe meiul cu puţină apă, cu ceapa şi morcovul. Când a 
fiert se mixează şi se adaugă şi celelalte ingrediente.
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Pastă din mei - II

 ª 2 linguri de mei fiert
 ª 1 ceapă potrivită
 ª 1-2 bucheţele de brocoli
 ª 1 lingură morcov ras mărunt
 ª 1 lingură fulgi de drojdie
 ª 1 linguriţă rasă de Frugola
 ª puţină apă
 ª 1 vârf de cuţit de nucşoară

Meiul fiert se amestecă cu toate ingredientele. Consistenţa 
pastei depinde de cantitatea de lichid pe care o punem.
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Pastă din făină de orz

 ª 4 linguri cu vârf de orz
 ª 1 ceapă mică
 ª 1 foaie dafin
 ª sare de mare (1 vârf  de 

cuţit)
 ª 1 linguriţă de făină de 

migdale
 ª 2 grăunţi de usturoi daţi 

prin presă
 ª 1 linguriţă rasă de orega-

no sau cimbru
 ª 1 lingură de mărar
 ª ½ linguriţă praf de 

nucşoară

Orzul se macină foarte fin până la stadiul de făină. Se ames-
tecă în câteva linguri de apă până când devine o ciulama groasă.

Se pune pe foc mic, se adaugă frunze de dafin, ceapa şi sarea. 
Se amestecă permanent până când lichidul a fost absorbit şi totul 
a rămas ca o pastă. Se scoate frunza de dafin şi se adaugă celelal-
te ingredinete, amestecând mereu: făina de migdale, usturoiul, 
oregano, mărarul. Se amestecă atât de bine până când devine o 
cremă.

Pasta aceasta este foarte hrănitoare şi delicioasă întinsă pe o 
felie de pâine completă, peste care puneţi o felie de ridiche sau 
roşie sau castravete.

Bineînţeles, pornind de la această reţetă, puteţi folosi şi alte 
cereale (ovăz, grâu, mei, chiar şi hrişcă).
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Pastă din orez

 ª 2 linguri orez fiert
 ª ½ linguriţă chimen
 ª 1 linguriţă fulgi drojdie
 ª ½ linguriţă Frugola*
 ª 1 vârf cuţit praf nucşoară
 ª 1-2 linguri fulgi ovăz (pentru consistenţa pastei)

Orezul se fierbe şi se amestecă cu toate ingredientele în blen-
der. Se adaugă apă, atât cât să devină o masă consistentă.

Pastă de seminţe de dovleac

 ª 2 linguri seminţe de dovleac
 ª 1 cartof fiert
 ª Frunze de ceapă verde şi mai bine câteva frunze de leurdă
 ª ½ linguriţă de Frugola

Seminţele de dovleac se macină fin cu râşniţa electrică de ca-
fea, se amestecă cu cartoful fiert şi zdrobit bine, cu verdeaţa şi cu 
Frugola. Amestecul se face bine cu mixerul vertical.

În reţetele mele de paste veţi mai întâlni cartoful fiert. Aceasta 
pentru a absorbi o parte din grăsimea seminţelor. Niciunul dintre 
noi nu are nevoie de prea multă grăsime.

Şi vă atrag atenţia: atunci când folosiţi nuci sau seminţe nu 
mai puneţi şi ulei. Nu are niciun rost să îngreunaţi ficatul cu mul-
tă grăsime.

* Frugola este, de fapt, numele unui produs adus de mine din Germania.  
Este vegeta, dar o vegeta făcută în casă, cu un gust deosebit. Găsiţi reţeta la  
capitolul „condimente”. Bineînţeles în loc de frugola puteţi întrebuinţa şi sare,  
dar sare de mare, neiodată.
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*  Este vorba, bineînţeles de drojdia pulbere (sau fulgi) specială pentru condimentat, 
dar importantă şi ca nutrient. 

** Quinoa este o cereală necunoscută la noi, care a aparţinut continentului  
Nord-American, cultivată la început de indieni. Este fără gluten,  
extrem de bogată în proteine şi săruri minerale.

Pastă cu fulgi de ovăz

 ª 3 linguri fulgi de ovăz, făcuţi în casă
 ª 2 linguri Tofu (făcut în casă)
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª ½ linguriţă de Frugola
 ª 1 ceaşcă mică lapte de soia
 ª 1 linguriţă pulbere de drojdie *

Fulgii de ovăz se înmoaie de cu seara. A doua zi se amestecă  
toate ingredientele cu mixerul vertical.

Pastă din cereale

 ª 1 lingură mei, quinoa **, hrişcă
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 1 lingură de morcov ras
 ª 2 linguri de ardei roşu tocat
 ª 1 lingură fulgi de drojdie
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª lapte soia sau de orez

Se fierb bine cerealele, apoi se adaugă celelalte ingrediente şi 
se mixează.
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Pastă cu seminţe

 ª 1 lingură făină din seminţe de dovleac
 ª 1 lingură fulgi de ovăz
 ª lapte de soia
 ª ½ linguriţă de Frugola
 ª 1 linguriţă fulgi de drojdie
 ª 1 lingură iaurt de soia, făcut în casă

Se amestecă totul foarte bine cu mixerul vertical.

Cea mai simplă pastă

 ª 1 linguriţă făină din seminţe de in
 ª 2 linguri fulgi de ovăz
 ª ½ linguriţă de Frugola
 ª câteva picături suc de lămâie

Lapte de orez sau ovăz cu care se înmoaie totul când se mi-
xează cu mixerul vertical. Dacă doriţi să fie mai picantă adăugaţi 
fulgi de drojdie.
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Pastă cu susan

 ª 1 roşie
 ª 1 ceapă
 ª 1 grăunte de usturoi
 ª 60 gr hrişcă (3 - 4 linguri)
 ª 1 lingură seminţe de susan măcinate fin în râşniţa electrică de 

cafea
 ª 1 linguriţă de Frugola

Hrişca se fierbe uşor la foc mic 15-20 de minute. Când s-a răcit 
se mixează toate ingredientele cu mixerul vertical şi se omogeni-
zează bine cu apă sau lapte de soia.

Hrana noastră, destinul nostru100



Pastă simplă

 ª 2 roşii
 ª 200 gr făină de grâu 

măcinată fin
 ª 50 gr seminţe de su-

san măcinate fin
 ª ½ linguriţă de Fru-

gola
 ª 4 linguri suc de roşii
 ª 1 ceapă fin tocată
 ª 1 vârf de cuţit de 

praf de nucşoară
 ª foarte puţină apă 

pentru omogenizare

Făina de grâu se fierbe uşor în puţină apă la foc mic, timp 
de 10-15 minute, roşiile se mixează şi se adaugă toate celelalte 
ingrediente. 

Sunt convinsă că o dată familiarizate cu această hrană, gospo-
dinele vor da dovadă de multă creativitate. Există o mulţime de 
posibilităţi şi multe idei pentru a prezenta familiei sandwich-uri 
gustoase şi hrănitoare.

De exemplu: roşii cu ceapă şi usturoi mixate la care adăugaţi 
ardei roşu tocat mărunt. Legaţi totul cu făină de alune sau nuci 
sau migdale. Pe o felie de pâine făcută în casă, poate fi ceva mai 
hrănitor şi mai gustos?
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Paste dulci

Dacă preferaţi ceva dulce dimineaţa mai ales pentru copii, este 
foarte simplu. Amestecaţi, de exemplu, pulbere de carob (praf de 
roşcove) cu făină de migdale, de nuci sau alune.

Făină de carob cu banane şi suc de portocale sau suc de 
mere.

Se poate amesteca şi cu alte fructe, apoi se mixează. Iarna pu-
teţi amesteca fructe uscate (caise, stafide sau curmale). Fructele 
uscate se înmoaie de cu seara şi când le pregătiţi, le mixaţi. Pentru 
consistenţă puteţi adăuga şi fulgi de cereale.

Putem să servim la micul dejun marmelade, dar nu acele mar-
melade pe care le ştim noi din copilărie, ultra fierte şi cu mult zahăr. 
Marmelada pe care v-o propun astăzi nutriţioniştii este o marmela-
dă vie, fără zahăr. Găsiţi aceste reţete la capitolul de „Hrană vie”.
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„Pentru o hrană sănătoasă trebuie să acordaţi timp  
începând de la cumpărături, pregătirea  

şi terminaţi cu consumul.
Fără să vă luaţi timp pentru hrana dumneavoastră  

şi fără o bucătărie care să servească  
nu numai la spălatul vaselor, nu există o hrană sănătoasă.

Oamenilor trebuie să le spunem clar: Luaţi-vă timp!  
Eşti tu însuţi valoros şi consideră-te astfel!”  

(Dr. Cristoph Wagner-Heilpraktiker şi Jurnalist)

Aperitive delicioase



Pastă din Tofu

 ª 3 linguri de tofu făcut în casă
 ª ½ linguriţă de Frugola
 ª 1 ceapă mică, tăiată mărunt sau 2 cepe verzi
 ª 1 usturoi verde sau câteva frunze de leurdă
 ª eventual o linguriţă lapte de soia
 ª verdeaţă (mărar, patrunjel etc.)

Se amestecă totul şi ca să se omogenizeze foarte bine se pune 
şi o linguriţă (sau 1 lingură) de lapte de soia.

Humus

 ª 2 căni de năut a câte 300 gr
 ª ceapă
 ª morcov
 ª ţelină
 ª 3-4 grăunţi de usturoi
 ª 2 linguri seminţe de susan
 ª 1 lingură de ulei de măsline presat la rece (se poate şi fără)
 ª frugola (după gust)
 ª câteva picături de lămâie

Năutul se pune de cu seara la înmuiat şi a doua zi se spală şi 
se pune la fiert împreună cu legumele şi usturoiul.

Când a fiert se mixează şi se amestecă cu susanul, cu uleiul şi 
cu frugola.

Humusul reprezintă o specialitate arabă care a pătruns şi în 
occident. Nu recomandăm să fie folosit dimineaţa. Este mai mult 
pentru masa de seară sau ca aperitiv.

Atenţie pentru cei cu sensibilitate hepatică. În acest caz nu 
mai adăugaţi ulei. Seminţele de susan au suficientă grăsime.
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Pastă din linte

Pentru această pastă se poate utiliza orice sortiment de linte. 
Eu, însă, folosesc totdeauna lintea roşie pentru că este mai uşor 
digerabilă.

 ª 2 ceşti de linte roşie
 ª 1 ceapă
 ª 4-5 grăunţi de usturoi
 ª o bucată potrivită de ţelină
 ª 1 morcov
 ª 1 ½ linguriţă de Frugola

Toate ingredientele se fierb, iar când s-au răcit, se mixează cu 
mixerul vertical. Se adaugă usturoiul dat prin presă, puţină Fru-
gola şi o lingură şi jumătate ulei de măsline presat la rece (aceasta 
este opţional).

Pastă de avocado cu cartofi

 ª 1 cartof, ceva mai mare
 ª 1 avocado întreg
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 1 linguriţă suc de lămâie
 ª 1 vârf de cuţit sare de 

mare
 ª câteva frunze de leurdă 

(dacă avem)

Se fierbe cartoful, se zdrobeşte ca pentru piure. Avocado se 
scoate din coajă şi se zdrobeşte cu furculiţa. Se amestecă bine 
cu cartoful, cu sarea, ceapa tocată şi leurda, până devine o pas-
tă omogenă. La sfârşit se adaugă lămâia. O puteţi întrebuinţa ca 
aperitiv, ca pastă de pus pe pâine sau ca o gustare pentru invitaţi.
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Aspic

 ª 2 căni de morcov tăiat cubuleţe
 ª 4-5 bucheţele de broccoli sau conopidă
 ª 2-3 cartofi tăiaţi cubuleţe
 ª 1 gulie tăiată cubuleţe
 ª 3-4 căni de supă clară legume
 ª 2-3 linguriţe agar-agar *
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª usturoi presat
 ª verdeaţă: frunze de ceapă verde sau leurdă tocate foarte mă-

runt
 ª 1 buchet de mărar tocat mărunt
 ª 1 ceaşcă suc de lămâie

Legumele se fierb în supa de legume pe care o avem, apoi se taie 
cubuleţe. Se aranjează în castronul pe care îl pregătim pentru aspic.

Supa de legume rece se amestecă cu agar-agarul, atât de bine 
încât să nu rămână cocoloaşe. Se fierbe până clocoteşte, se ia de pe 
foc şi când s-a răcit puţin se adaugă usturoiul şi verdeaţa, Frugola şi  
sucul de lămâie. Se toarnă peste legumele din castron. Se lasă să se 
răcească şi se pune la frigider. Se serveşte a doua zi.

Se poate servi ca aperitiv sau este un fel preţuit la un bufet, 
când prezentăm produse cu preparate vegane.

 * Agar-agar este o algă de mare foarte întrebuinţată pentru gelatinizarea lichidelor. 
Se găseşte şi la noi în magazinele naturiste.
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Salată delicioasă (boeuf )  
din legume fierte cu maioneză

Variantă a salatei boeuf
 ª 2 morcovi
 ª 1 ţelină
 ª 1 gulie
 ª 4-5 cartofi
 ª 100 gr măsline
 ª 4-5 castraveţi acri
 ª 1 ceapă de apă
 ª 1 buchet de mărar
 ª 1 buchet fire de ceapă verde sau leurdă
 ª 3-4 felii Tofu – opţional

Se curăţă zarzavatul şi se spală bine. Se fierbe morcovul, ţeli-
na, gulia şi cartofii. Când au fiert se lasă să se răcească uşor apoi 
se taie cubuleţe mici. Ceapa, castraveţii şi verdeaţa se taie mă-
runt. Măslinelor li se scot sâmburii şi se taie, nu foarte mărunt. Se 
amestecă totul foarte bine şi adăugăm uşor maioneza după care 
amestecăm foarte bine.

Maioneza
 ª 4-5 cartofi făinoşi
 ª 1-2 linguri de Frugola, 2 linguri muştar
 ª Sucul de la 3 lămâi
 ª 1 linguriţă de hrean ras
 ª apă minerală
 ª opţional o lingură ulei de măsline presat la rece

Cartofii se fierb şi se zdrobesc ca pentru piure. Se amestecă cu 
celelalte ingrediente şi cu apa minerală până când se face un sos 
foarte gros.

Se amestecă maioneza cu legumele lăsându-se o parte pentru 
a pune deasupra într-un strat mai gros. Apoi se ornează frumos 
cu feliuţe de castravete, măsline şi verdeaţă.
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* Ceapa de apă este mai dulce şi se întrebuinţează îndeosebi la salate.

Salată de cartofi cu legume crude 

 ª 4-5 cartofi fierţi şi tăiaţi cuburi
 ª salata verde tăiată fâşii subţiri
 ª ½ morcov ras
 ª 2 linguri de ţelină rasă
 ª 1 praz tăiat mărunt
 ª 1 ardei tăiat feliuţe
 ª 1-2 roşii tăiate în cuburi
 ª 1 ceapă de apă * taiată rotund
 ª 1 castravete tăiat felii
 ª 3-4 ridichi roşii tăiate feliuţe
 ª usturoi verde sau grăunţi de usturoi
 ª verdeaţă: mărar şi pătrunjel

Se fierb cartofii şi se lasă să se răcească. Se taie cuburi şi se 
amestecă cu toate legumele pregătite.

Sosul
 ª 1 cană lapte de soia
 ª 1 lingură de Frugola
 ª 3 linguri suc de lămâie

Se amestecă bine până se îngroaşă. Apoi se adaugă două lin-
guri de făină de nuci caju sau migdale sau nuci. Opţional, se mai 
poate adăuga la sos o ceaşcă de iaurt de soia făcut în casă.
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O altă variantă de salată de cartofi

 ª 3-4 cartofi fierţi tăiaţi cubuleţe
 ª mărar şi ceapă verde tăiată mărunt
 ª 1 ceapă tăiată mărunt
 ª câteva frunze proaspete de salată verde tăiată fâşii subţiri
 ª câteva frunze de spanac proaspăt tăiat fâşii subţiri
 ª 4 ridichi roşii tăiate feliuţe
 ª 1 castravete tăiat felii subţiri
 ª 1 ardei roşu tăiat rotund
 ª  3 roşii tăiate
 ª măsline (2-3 de persoană)

Sosul
 ª 4 linguri iaurt de soia
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª 3-4 grăunţi de usturoi tocat mărunt
 ª 1 lingură suc de lămâie

Se amestecă toate ingredientele şi sosul se pune deasupra. Se 
serveşte la câteva ore de la preparare.
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O brânză – aproape Mozarella

Reţetă de la sora Vicki Griffin din Germania.
 ª 840 ml de apă
 ª 2 linguriţe de agar-

agar
 ª 2 linguri amidon de 

porumb
 ª 240 gr de migdale (cu-

răţate de coajă) trans-
formate în făină

 ª 2 linguriţe sare de 
mare

 ª 2 linguri suc de lămâie

Amestecăm apa cu 
agar-agarul şi cu amido-
nul de porumb şi le fier-
bem pe foc mic ameste-
când permanent. Mixăm 
totul ca o cremă şi conti-
nuăm mixatul după ce am adăugat făina de migdale şi celelalte 
ingrediente (sarea şi sucul de lămâie).

Punem acest amestec în recipiente lungi de sticlă rotunde cu o 
deschidere cam de 6 cm. Lăsăm să se răcească la frigider. A doua 
zi le scoatem cu grijă din aceste recipiente şi au căpătat aspectul 
unui salam mare alb. Se taie felii subţiri şi aşezate pe o farfurie 
lungă cu felii de roşii între ele semănând perfect cu feliile de brân-
ză italienească Mozarella, dar mult mai gustoase.

Această reţetă a fost preparată de sora Vicki Griffin în Ger-
mania şi la început cu toţii am fost convinşi că este „Mozarella” 
neobişnuit de gustoasă.
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„Hrana cu o acţiune maximă  
şi cea mai înaltă putere de vindecare este hrana vegetală crudă, 
combinată şi prelucrată cu grijă. Hrana vie crudă din plante 

combinată cu respectarea legilor de ordine ale vieţii  
reprezintă o adevărată minune. Ea vindecă nu numai boala  
ci întregul organism căci are putere să restabilească energia  

întregului organism atunci când nu este prea târziu.”  
(Dr. Med. Max Bircher-Benner)

Salate formatoare  
de celule



Hrana noastră, destinul nostru112



Salatele trebuie consumate la începutul mesei. Şi dacă aveţi 
în programul dumneavoastră să consumaţi şi sucuri proas-
pete de legume, făcute bineînţeles în casă exact înaintea 

mesei, se aplică aceeaşi regulă. 
S-a observat că începând masa cu o mâncare fiartă, organis-

mul va reacţiona printr-o măsură de apărare, într-un cuvânt, ca 
la apariţia unui agent străin.

Organismul produce o creştere mare a celulelor albe ale sân-
gelui (leucocitele) pe care le trimite în sânge. Sângele nostru pri-
meşte alimentele supuse unui proces termic ca pe ceva străin – ca 
o ameninţare şi îşi trimite pur şi simplu forţele de apărare.

Dar acest proces de leucocitoză înseamnă un mare consum de 
energie al întregului organism. După o astfel de masă sunteţi obo-
siţi şi cei mai mulţi dintre dumneavoastră vor să se odihnească.

Acest lucru însă nu se întâmplă dacă masa începe cu crudităţi – şi 
din această cauză vă prezentăm capitolul salatelor. Dacă doriţi să con-
sumaţi şi mâncare gătită ea trebuie să urmeze salatelor (nu împreună) 
şi vă sfătuim să ocupe numai 15-20% din alimentaţia zilnică.

Folosiţi pentru salate legumele în starea cea mai bună, abso-
lut proaspete. Recomandarea specialiştilor este să folosim, când 
este posibil, toate părţile legumelor (rădăcina la rădăcinoase, tul-
pina, frunzele şi fructele).

Chiar dacă legumele şi fructele nu sunt din agricultura biolo-
gică ni se recomandă să nu le curăţim de coajă.

Se spală foarte bine legumele sau fructele, fără să le ţinem 
în apă şi se curăţă bine prin periere cu o perie specială pe care o 
puteţi cumpăra de la magazinele de specialitate.

În coajă sunt multe subsanţe vitale şi este o greşeală să se 
piardă. Imediat cum aţi început pregătirea şi tăierea legumelor 
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pentru salată (sau hrana vie) se lucrează repede, nu se lasă pe 
masă în bucătărie şi se amestecă imediat cu sosul.

Oxigenul din aer poate diminua substanţial anumite vitami-
ne. Nu aveţi nevoie să puneţi sare. Creatorul Cerului şi al Pămân-
tului a avut grijă să ne dea o hrană excelentă şi plină de gust.

Puteţi să folosiţi, de asemenea, multe plante proaspete şi us-
turoi, hrean şi ceapă.

Spanac cu ciuperci (champignon)

 ª spanac foarte proaspăt şi tânăr
 ª 100 gr ciuperci champignon proaspete
 ª 1 lingură suc lămâie
 ª 1 ceapă de apă *
 ª 1 linguriţă ulei de măsline obţinut prin presare la rece

Frunza de spanac se spa-
lă bine şi cu o cârpă curată se 
îndepărtează apa. Ciupercile 
se taie felii, iar ceapa, la fel, se 
taie felii rotunde. Putem să tă-
iem şi frunzele de spanac sau 
putem să le punem întregi pe 
un platou şi deasupra feliile de 
ciuperci şi de ceapă.

Sosul se toarnă deasupra 
(sosurile sunt prezentate în ca-
pitolul următor).

* Ceapa de apă este mai dulce şi se întrebuinţează îndeosebi la salate.
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Salată din grădină

 ª 1 castron cu salată verde din grădină
 ª ridichi roşii sau o ridiche neagră
 ª 4 morcovi mici
 ª 1-2 mâini de florescenţe de broccoli
 ª 1 gulie
 ª frunze de ceapă sau o ceapă
 ª verdeaţă proaspătă din grădină

Frunzele de salată se spală bine, se şterg uşor şi se taie în fâşii 
mici. Morcovii se spală bine şi se perie cu peria. Broccoli se spală 
bine. Gulia se curăţă şi se spală. Ceapa se taie feliuţe subţiri. Le-
gumele ca morcovul şi gulia se rad fin cu răzătoarea. La broccoli 
se desfac bucheţelele uşor. Verdeaţa după ce s-a spălat bine se 
toacă, nu prea mărunt. Ridichiile roşii se taie feliuţe. Dacă aveţi 
ridiche neagră, aceasta se rade.

Toate legumele se amestecă şi peste ele se toarnă sosul, dar 
pregătirea salatei se face exact înaintea mesei.

Ardei umpluţi cruzi

 ª 1 ardei roşu de persoană
 ª 3 cepe mici (sau cepe verzi)
 ª ţelină
 ª roşii
 ª 2 linguri de varză rasă 
 ª ½ avocado (opţional)

Se spală bine ardeiul şi se scot sâmburii, ceapa se toacă mă-
runt, ţelina se rade, roşiile se taie bucăţele şi avocado se zdrobeşte 
cu furculiţa ca un piure.

Amestecaţi totul şi adăugaţi mărar sau fire de ceapă verde. 
Umpleţi ardeii cu acest amestec.
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Salata noastră

 ª salată verde sau spanac crud 
sau şi una şi alta

 ª 3 linguri morcov ras fin
 ª 3 linguri sfeclă roşie rasă fin
 ª 2 linguri varză roşie sau albă
 ª 1 roşie
 ª 1 ardei
 ª castraveţi
 ª 2-3 bucheţele broccoli 

sau conopidă

Legumele spălate bine se rad fin sau se taie şi se aranjează 
pe o farfurie. Nu punem niciun fel de sare şi niciun fel de sos ci 
presărăm deasupra suc de lămâie.

Este delicioasă, mai ales când îţi iei timp să o mesteci bine şi 
să-i savurezi cu recunoştinţă gustul minunat, bineînţeles, zilnic al-
ternând aceste legume. De obicei, ne conformăm recomandărilor 
specialiştilor şi schimbăm zilnic legumele. Folosim astfel tot ce ne 
oferă grădinile şi pieţele, dintre rădăcinoase: ţelină, gulie, rădă-
cină de pătrunjel, morcov, păstârnac etc. Apoi urmează cele care 
cresc deasupra pământului, în primul rând salata şi spanacul, apoi 
broccoli, conopida, dovlecelul, roşiile, ardeiul, mazărea abia răsă-
rită, care e foarte fragedă, ciuperci etc.
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Ştiu că unele familii obişnuiesc să facă salate, mai ales vara 
numai din roşii, ardei, ceapă şi castraveţi şi socotesc că celelal-
te legume sunt pentru iarnă. Este o greşeală gravă căci, fiecare 
din aceste minunate legume ne aduc alte şi alte substanţe vitale 
fără de care organismul nostru se va resimţi foarte grav. Priviţi, 
vă rog, schemele. Nu-i poţi spune propriului corp: aşteaptă, te 
rog până la iarnă şi vei primi ce-ţi mai trebuie – nu-i aşa? Dacă 
nu sunteţi obişnuiţi şi nu puteţi face o salată aşa mare, puteţi să 
alegeţi mai puţine legume. Pentru cei care spun că nu pot digera 
crudităţile, le propun ceea ce am făcut şi noi la început.

Toată această salată mare şi completă pe care v-am prezen-
tat-o o transformăm pe loc cu ajutorul blenderului într-o pastă 
fie groasă, fie mai lichidă după cum preferaţi. O mestecaţi încet şi 
este perfect digerabilă.

Şi puteţi adăuga sosul preferat. Aceasta până când sistemul 
dumneavoastră digestiv se va obişnui cu hrana vie.
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* Ceapa de apă este mai dulce şi se întrebuinţează îndeosebi la salate.

Salată cu broccoli

 ª 3 bucheţele de broccoli
 ª 1 roşie mare tăiată cuburi
 ª 1 ardei roşu tăiat feliuţe
 ª castraveţi tăiaţi felii
 ª ţelină rasă
 ª ceapă de apă * tăiată feliuţe

Legumele spălate şi tăiate se aşează pe o farfurie mare. Im-
portant este să adăugaţi întotdeauna şi frunze de salată sau spa-
nac crud sau pătrunjel sau mărar.

Salată de ţelină şi morcov,  
cu sos de migdale sau nuci

 ª 2 căni de ţelină rasă
 ª 2 căni de morcov ras
 ª 2 grăunţi de usturoi daţi prin presă
 ª 2 ½ linguri făină de migdale sau alune sau nuci sau seminţe 

de dovleac sau susan sau floarea soarelui 
 ª 1-2 rămurele de busuioc
 ª 1-2 rămurele de cimbru
 ª sucul de la jumătate de lămâie
 ª eventual 5 linguri lapte de soia
 ª frunze verzi de ceapă

Se prepară sosul din amestecul de făină din seminţe pe care o 
amestecăm împreună cu ierburile şi se toarnă peste ţelina şi mor-
covul ras.

Hrana noastră, destinul nostru118



„Pentru ca oamenii să-şi satisfacă plăcerea poftei de mâncare 
au părăsit hrana adecvată şi sănătoasă şi aceasta este una din 

cele mai grave greşeli; a cărei urmare a fost apariţia bolilor 
grave terminate cu o moarte timpurie prin tulburările profun-
de metabolice. Eu privesc acest lucru ca o lipsă de informare, 

dar printr-un act de voinţă poate fiecare, chiar fiecare, 
 să învingă greşelile acumulate de mii de ani.”  

(Prof. Dr. Med. Paul Honekomp)

Sosuri pentru salate,  
budinci, paste 

şi alte delicatese



Sosurile pentru salate şi altele

Puteţi să începeţi cu sosuri foarte simple, folosite în mod obiş-
nuit şi apoi să treceţi la altele mai complicate.

Sosul cel mai simplu

Ulei de măsline obţinut prin presare la rece cu suc de lămâie. 
Nu puneţi mult ulei – o lingură de ulei ajunge la o salată mare 
pentru patru persoane. Apoi completaţi cu o lingură suc de lămâ-
ie, care se amestecă bine cu salata.

Sosul meu este întotdeauna numai cu suc de lămâie. Pur şi 
simplu storc câteva picături de lămâie, doar la masă peste salata 
noastră.

Sos de salată fără ulei

 ª 5 linguri de migdale crude
 ª 2 linguriţe cu fulgi sau praf de drojdie
 ª 2 linguri suc de lămâie
 ª 1 linguriţă de plante aromate (opţional)
 ª 1 lingură de pătrunjel tocat
 ª 1 linguriţă pulbere de usturoi
 ª 1 linguriţă de mărar tocat
 ª 5 linguri lapte de soia

Migdalele, dacă le doriţi albe, să fie ţinute în apă 24 ore,  se 
vor decoji şi usca. Apoi se vor transforma în făină cu ajutorul râş-
niţei electrice de cafea. Făina de migdale se amestecă cu toate in-
gredientele cu ajutorul mixerului vertical.
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Sos cu lămâie

 ª 1 ½ linguri de suc de lămâie
 ª 1 grăunte de usturoi
 ª ½ linguriţă de busuioc
 ª 2-3 linguri supă rece de legume (supa lui Hippocrate – vezi 

reţeta la capitolul supe)
 ª ½ linguriţă de Frugola
 ª 1 lingură de ceapă tocată
 ª 1 linguriţă de oregano

Amestecaţi bine toate ingredientele şi lăsaţi câteva ore pentru 
ca aromele să se combine.

Sos din avocado

 ª 1 fruct de avocado bine copt
 ª sucul de la o lămâie
 ª plante aromate

Se zdrobeşte bine avocado până devine ca o pastă. Se ameste-
că cu sucul de lămâie şi plantele.

Sos avocado plus roşii

 ª 1 avocado bine copt
 ª 1 roşie
 ª 1 lingură de ţelină rasă fin
 ª 2 linguri cu supă rece de legume

Se amestecă toate ingredientele în blender.
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Sos de castravete cu plante aromate

 ª 1 castravete mare
 ª 2 linguri suc de lămâie
 ª 3 linguri mărar uscat
 ª 1 grăunte mic de usturoi
 ª 1 linguriţă ulei de seminţe de in sau ulei de măsline presat la 

rece
 ª 1 ceaşcă de supă clară, dacă este nevoie

Puneţi toate ingredientele în blender şi mixaţi-le.

Sos italian

 ª 2 ardei roşi
 ª 2 castraveţi mici
 ª 1 lingură suc de lămâie
 ª 1 linguriţă de busuioc
 ª 1 linguriţă de oregano
 ª 1 linguriţă de ţelină rasă
 ª 2 grăunţe de usturoi
 ª 1 lingură supă clară de legume

Se amestecă totul în blender.
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Sos de roşii cu busuioc

 ª 2 căni de roşii tăiate cubuleţe
 ª 2 linguri suc de lămâie
 ª 2 grăunţi de usturoi
 ª 1 lingură de busuioc proaspăt
 ª 1 ceapă verde
 ª 1 cană supă clară de legume

Toate ingredientele le mixaţi. 

Acelaşi sos cu nuci 

Adăugaţi la sosul de mai sus şi o lingură de miez de nucă 
mărunţit foarte bine.

Sos din lapte de soia

 ª 1 cană lapte de soia
 ª 1 linguriţă rasă de Fugola
 ª 2 linguriţe suc de lămâie

Se amestecă totul bine până când se îngroaşă. După preferinţă 
acestui sos îi mai putem adăuga: ceapă, verdeaţă, usturoi şi făină 
de migdale.
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Smântână din nuci caju

 ª 5 linguri de nuci caju 
transformate în făină

 ª 120-200 ml de apă
 ª ½ linguriţă de Frugola

Se amestecă ingredientele foarte 
bine. Ca să devină picantă puteţi adăuga 
usturoi, fulgi de drojdie şi suc de lămâie. 
Dacă doriţi să fie dulce – adăugaţi miere.

Smântână

 ª 5 linguri de făină de nuci caju,
 ª 5 linguri de  orez integral fiert,
 ª 1 linguriţă de mărar,
 ª ½ linguriţă pulbere de ceapă,
 ª 1 linguriţă pulbere de usturoi,
 ª 3 linguri suc de lămâie,
 ª 250 ml de apă.

Toate ingredientele se mixează (orezul este bine să-l puneţi 
când e cald). Puteţi să-l folosiţi la cartofi fierţi, la salate de legume 
crude şi chiar pe pâine.
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Sos pentru salate sau diverse - Mariana

 ª 1 lingură cu vârf de pastă de tomate
 ª 2 linguri bulion de legume (supa lui Hippocrate)
 ª 1 linguriţă rasă fulgi de drojdie
 ª 1 lingură de ceapă tocată
 ª 1 grăunte de usturoi
 ª 1 liguriţă de busuioc
 ª 2 linguri de verdeaţă (mărar, pătrunjel, cozi de ceapă verde 

sau leurdă dacă este)

Ingredientele se amestecă şi se omogenizează bine cu mixerul 
vertical. Se poate pune şi 1 linguriţă de ulei de măsline presat la 
rece – facultativ.

Sos de roşii pentru spaghete

 ª ½ ceapă tăiată mărunt
 ª câteva roşii coapte sau suc de roşii
 ª 2 căni ciuperci tăiate mărunt
 ª ½ linguriţă boia dulce de ardei
 ª 2 grăunţi de usturoi
 ª 1 linguriţă de oregano
 ª 1 linguriţă de busuioc
 ª 1 vârf de cuţit de fulgi 

de drojdie
 ª 2 linguriţe făină 

de migdale sau 
făină  de nuci

Toate ingredien-
tele se mixează până 
devin un sos omogen.
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Sos de soia pentru salate

 ª ½ ceapă tocată fin 
 ª 2 grăunţi de usturoi daţi prin presă
 ª 2 linguri verdeaţă tocată fin (pătrunjel, mărar, leurdă)
 ª 5 linguri de lapte de soia
 ª 1 linguriţă fulgi de drojdie
 ª 2 linguri suc de lămâie

Se amestecă totul foarte bine.

Sos pentru spaghete, clătite sau budinci

 ª ½ morcov ras
 ª 3 linguri de ţelină rasă
 ª 1 ardei
 ª ½ ceapă
 ª 3 linguri de dovleac ras (facultativ)
 ª 5 linguri de supă clară, dacă este nevoie

Se fierb bine legumele, se scurg de apă şi se adaugă pasta de 
roşii. Se mixează bine şi numai după ce s-a răcit se adaugă ver-
deaţă (de preferat plante proaspete cimbru, busuioc, leurdă) şi 1 
linguriţă de Frugola.

Dacă se doreşte un sos mai picant se poate adăuga ½ de lingu-
riţă hrean ras fin şi o ceapă proaspătă tocată fin.

Variante: la acest sos se poate adăuga făină de migdale, ustu-
roi presat sau tofu zdrobit şi amestecat cu sosul de mai sus.
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Altă variantă de sos pentru clătite sau spaghete

 ª 1 cană lapte de soia
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª 2 căni suc de roşii (pot să fie şi 1-2 căni, depinde de cantitatea 

de spaghete)
 ª 1 lingură făină de migdale

Se amestecă totul până se îngroaşă suficient.
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Sos pentru spaghete

 ª 1 ardei gras tăiat mărunt
 ª 1 ceapă tocată
 ª 2 linguri de morcov ras
 ª 2 linguri de ţelină rasă
 ª 2 linguri dovleac dulce ras (facultativ)
 ª 1 cană pastă de roşii sau bulion mai gros
 ª cimbru
 ª busuioc
 ª usturoi presat
 ª 1 linguriţă sare de mare
 ª 1 lingură făină de migdale sau nuci
 ª ½ cană de supă clară, dacă este nevoie

Se fierb legumele uşor apoi se transformă în pastă cu ajuto-
rul mixerului vertical. Se amestecă toate ingredientele. Sosul este 
foarte bun la spaghete şi la alte paste din făină completă.

La sfârşit deasupra pastelor, după ce s-a pus sosul se pune şi 
făina de migdale.
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„Astăzi ştiinţele medicale au ajuns la concluzia  
(pentru mulţi dintre noi, senzaţională)  

că activitatea noastră cerebrală  
şi puterea activă a organismului  
(mai ales la o vârstă înaintată)  

au la bază numai buna funcţionare a ficatului,  
căci ficatul reprezintă o fabrică de prelucrare a hranei noastre 

şi în acelaşi timp o barieră care opreşte abuzurile  
şi toxinele din mediul în care trăim, să ajungă la creier.

(Dr. Med. Walter Schmmidt)
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Supa lui Hippocrate

Reprezintă un concentrat puternic de legume. Fiecare gospo-
dină trebuie să o aibă pregătită şi permanent la îndemână. Repre-
zintă baza pentru celelalte supe sau ciorbe, pentru fiertul orezului 
sau al celorlalte cereale.

Se pune la fiert într-o oală de 5 litri tot ce avem la îndemână 
ca legume:

 ª morcov
 ª ţelină
 ª rădăcină de pătrunjel
 ª cartof
 ª cojile spălate bine de la gulii
 ª frunze de varză, frunze de sfeclă, frunze de gulie, frunze de 

ridiche
 ª păstăi de fasole
 ª dovleac
 ª ceapă
 ª praz

Este o supă foarte concentrată în săruri minerale. Serveşte, de 
asemenea, pentru susţinerea cu lichide atunci când facem abţine-
rea totală de la alimentaţie (post). Se poate ţine în frigider 2-3 zile.

Contrar celorlalte supe, aceasta trebuie fiartă 2-3 ore şi atunci 
suntem siguri de concentraţia în săruri minerale.
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Ciorbă de hribi (sau pleurotus)

 ª 2 litri de apă sau supă concentrată (supa lui Hippocrate)
 ª 1 morcov ras
 ª 3 linguri de ţelină rasă
 ª 1 ceapă mare tocată mărunt
 ª 1 ardei tocat mărunt
 ª 5-7 grăunţi de usturoi
 ª 2 roşii tăiate mărunt sau o ceaşcă suc de roşii
 ª 250 gr hribi (sau Pleurotus) tăiaţi cubuleţe
 ª 1 lingură sare de mare
 ª 1 lingură de Frugola
 ª multă verdeaţă

Se pune apa la fiert (sau supa concentrată) şi când a dat în 
clocot se pun toate legumele. La sfârşit se pune sarea de mare şi 
Frugola.

Dacă se preferă acră se pune suc de lămâie sau borş. Dacă 
se preferă însă cu un gust neutru se pune smântână de soia sau 
smântână de nuci caju.
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Supă de roşii

 ª 2 litri supă concentrată de legume (supa lui Hippocrate)
 ª 2-3 bucheţele de conopidă
 ª 1 morcov
 ª 1 cartof
 ª 1 ceapă
 ª 1 lingură de Frugola
 ª tăiţei de supă din făină completă
 ª 1 pahar suc concentrat de roşii
 ª verdeaţă tocată mărunt
 ª smântână de soia sau de nuci caju

În supa concentrată de zarzavat se fierb legumele apoi se mi-
xează în blender. Se adaugă Frugola, paharul de suc de roşii, tăi-
ţeii şi verdeaţa. Smântâna se pune în farfurie, când se serveşte. 
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Ciorba de cartofi

 ª 2 litri de apă sau supă concentrată de legume
 ª 1 ceapă mare tocată mărunt
 ª 1 morcov ras
 ª 1 ardei tocat mărunt (capia sau gogoşar)
 ª 4-5 cartofi tăiaţi cuburi mici (într-o cantitate mai mare şi pre-

ferabil un soi făinos)
 ª 7-8 grăunţi de usturoi tăiaţi mărunt
 ª frunze ceapă verde
 ª leuştean
 ª busuioc
 ª tarhon
 ª 1 linguriţă boia dulce de ardei
 ª 1 ½ linguriţă sare de mare
 ª 3-4 roşii (nu prea mari) tăiate mărunt sau date pe răzătoarea 

de legume, sau o cană suc de roşii (roşiile se adaugă ca şi sarea 
numai după ce cartofii au fiert bine)

Când se ia de pe foc se poate pune o linguriţă rasă de ulei de 
măsline (facultativ). Când se serveşte se pune în fiecare farfurie 
chimion proaspăt măcinat.
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Supă de ovăz (sau orz) cu ciuperci

 ª 2 linguri de supă concentrată de legume
 ª 3 linguriţe de Frugola
 ª 200 gr de ciuperci Champignon tăiate mărunt
 ª verdeaţă tocată fin (mărar şi pătrunjel)
 ª 2-3 linguri făină măcinată fin de orz sau ovăz
 ª 1 linguriţă fulgi de drojdie (facultativ)

Când supa de zarzavat a fiert se pun ciupercile şi se toarnă 
încetul cu încetul făina amestecând mereu. Atenţie, supa să nu fie 
foarte groasă.

Dacă vi se pare prea dulceagă  puteţi adăuga 1 lingură de 
fulgi de drojdie şi 3 linguri de lapte de ovăz.

Această supă este foarte hrănitoare. Bolnavii de ficat şi cei slă-
biţi vor profita mult. Făina de orz ca şi cea de ovăz sunt foarte 
hrănitoare.

Supă-cremă de dovleac

 ª 2 litri de supă clară de zarzavat
 ª 4-5 bucăţi mari de dovleac dulce galben
 ª 2-3 cartofi făinoşi
 ª 1 ceapă
 ª 1 linguriţă de sare
 ª 1 ½ linguriţă de Frugola
 ª 3 - 4 linguri lapte de soia

În supa de zarzavat se fierb dovleacul, cartofii şi ceapa. Când s-a 
răcit puţin se mixează totul în blender şi se adaugă celelalte ingredi-
ente în afara laptelui de soia care se pune la sfârşit în farfurie.
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Supă cremă broccoli sau conopidă

Acelaşi mod de preparare ca la supa cremă de dovleac, numai 
că se înlocuieşte dovleacul cu broccoli sau conopidă.

Supă cremă de cartofi

Acelaşi mod de preparare, dar principala legumă este cartoful 
singur. Laptele de soia poate fi înlocuit cu lapte de ovăz.
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Supă de zarzavat cu perişoare

 ª 2 litri de supă clară de legume
 ª 3-4 cartofi tăiaţi mărunt
 ª 1 morcov ras fin
 ª 1 praz mic tăiat mărunt
 ª 5-6 verze Bruxelles
 ª 1 linguriţă de sare
 ª 1 lingură suc de roşii
 ª 2 florescenţe de broccoli
 ª 1 ceapă tocată mărunt 
 ª usturoi, leuştean şi tarhon tocate mărunt

În supa clară de zarzavat am fiert cartofi, morcovi, suc de roşi, 
sare, praz, leuştean şi tarhon. Separat am fiert varza Bruxelles şi 
am opărit broccoli (m-am temut ca gustul întregii supe să nu fie 
schimbat prin fierberea laolaltă. Am adăugat la supa de bază şi 
cele două legume (varza de Bruxelles şi broccoli).

Perişoarele
Secara şi grâul se macină, dar nu foarte fin. Se pun la fiert cu 

ceapa tocată fin şi usturoiul tocat. Când a fiert şi s-a îngroşat am 
pus Frugola.

Perişoarele se fac dimineaţa pentru ca să se răcească compozi-
ţia. La masă se formează perişoare reci şi se pun în farfurie. Peste 
ele se toarnă ciorba de legume. Se pune leuştean şi se poate acri 
fie cu zeamă de lămâie, fie cu borş. 
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Ciorbă de fasole uscată

 ª 2 litri de apă sau supă clară de legume
 ª 4 linguri de fasole
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 1 ardei gras tăiat mărunt
 ª 1 morcov ras fin
 ª 2 linguri de ţelină rasă
 ª 1 rădăcină de pătrunjel ras fin
 ª 1 dovlecel mic ras
 ª 1 lingură de cimbru
 ª 3-4 grăunţi de usturoi
 ª 2 linguri de leuştean tocat mărunt
 ª roşii sau suc de roşii

Fasolea se înmoaie peste noapte în apă. A doua zi se spală 
bine şi se pune la fiert singură, iar apa se varsă după ce a fiert 15 
minute. Se repetă operaţia de trei ori. (Atenţie, de fiecare dată să 
puneţi apă fiartă peste fasole, altfel se va întări).

Apoi se pune la fiert în lichidul de bază (care trebuie să fie 
fierbinte), împreună cu toate zarzavaturile. Sarea, verdeaţa şi ro-
şiile se pun la sfârşit. O parte din leuştean se pune la sfârşit ca 
să-şi păstreze aroma. Pentru cine doreşte se poate pune în farfurie 
deasupra şi o linguriţă ulei de măsline presat la rece.

137Supe şi ciorbe



Supa italienească Minestrone

 ª 2 litri de supă concentrată de legume
 ª 1 ½ linguri de năut
 ª 1 morcov ras
 ª 3-4 linguri de varză roşie
 ª 2 linguri fasole roşie uscată
 ª 2 linguri de pătrunjel proaspăt
 ª 1 linguriţă sare de mare
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª ½ linguriţă de oregano
 ª ½ linguriţă de busuioc
 ª ½ linguriţă de cimbru
 ª 2 linguri de ţelină rasă
 ª 2 linguri ceapă tăiată mărunt
 ª 2-3 grăunţi de usturoi
 ª 2 mâini bune de tăiţei subţiri de supă din făină completă
 ª roşii sau suc de roşii

Năutul şi fasolea trebuie înmuiate de cu seara şi a doua zi se 
fierb separat şi se aruncă apa de 2-3 ori. Tăiţeii se fierb separat şi 
se pun deoparte.

Se pregătesc toate legumele şi se pun la fiert. Se adaugă şi 
năutul cu fasolea, pregătite în prealabil şi verdeaţa, apoi se fierbe 
totul.

Se pune sucul de roşii sau roşiile, iar când este gata se pune în 
farfurie peste tăiţeii deja pregătiţi. Năutul şi fasolea se pot pune, 
dar pot şi lipsi. Este o supă hrănitoare şi concentrată.
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Ciorbă delicioasă

 ª 1 litru de supă clară de legume
 ª 1 ceapă tocată mărunt sau ceapă verde
 ª 1 praz tocat rotund
 ª 1 morcov tocat cubuleţe
 ª 4-5 cartofi făinoşi tăiaţi cubuleţe
 ª 1 ardei capia (sau gogoşar) tăiat bucăţele pătrăţele mari
 ª 5-6 bucheţele mici de conopidă
 ª 1 dovlecel tăiat bucăţele
 ª Verdeaţă: pătrunjel şi leuştean tăiate mărunt
 ª 5 linguri suc de roşii sau 2 roşii coapte date pe răzătoare
 ª 1 linguriţă rasă de sare
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª 1 lingură suc de lămâie

Se fierb toate legumele în supa clară până când cartofii sunt 
aproape topiţi. Aceşti cartofi făinoşi dau un gust deosebit împre-
ună cu celelalte legume.

Verdeaţa se pune după ce s-a luat de pe foc pentru a-şi păstra 
aroma, iar sucul de lămâie se pune în farfurie. Se poate servi cu 
1-2 linguriţe de smântână de migdale.

Smântâna de migdale

 ª 2-3 linguri pline cu făină de migdale
 ª 1 linguriţă suc de lămâie
 ª ½ linguriţă de Frugola sau sare de mare
 ª ½ linguriţă praf de ustruroi

Se amestecă toate ingredientele bine cu 2-3 linguri de supă 
clară de legume sau lapte de soia.
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Ciorbă de linte

Pentru 1 ½ litri de ciorbă:
 ª 2 pahare de linte
 ª 1 ceapă
 ª 10 grăunţi de usturoi
 ª 1 morcov
 ª 1 ţelină
 ª 1 rădăcină de pătrunjel
 ª 1 ardei capia sau alt ardei
 ª 1 linguriţă sare de mare
 ª 1 buchet verdeaţă (cimbru, leuştean, pătrunjel)
 ª 1 lingură ulei de măsline
 ª 1 pahar suc de roşii sau 3 - 4 roşii răzuite

Se spală bine lintea şi se pune la fiert. Zarzavatul se rade mă-
runt, ceapa se taie mărunt, cimbru şi verdeaţa la fel, iar usturoiul 
se mărunţeşte.

Când lintea a fiert (fierbe destul de repede), se adaugă sarea, 
roşiile, leuşteanul proaspăt şi usturoiul proaspăt presat. Uleiul se 
pune numai în farfurii când se serveşte la masă.
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Mâncarea pregătită termic

„Adesea surorile noastre nu ştiu cum să gătească.  
Acestora le-aş spune: eu aş merge la cea mai bună bucătăreasă 

pe care aş putea să o găsesc în ţară şi aş rămâne acolo  
săptămâni de-a rândul, dacă este necesar, până aş deveni  

stăpână pe meserie, o bucătăreasă cunoscătoare şi pricepută.  
Este de datoria voastră să ştiţi cum să gătiţi şi, de asemenea, 

să le învăţaţi pe fiicele voastre cum să gătească.”  
(Ellen G. White)

„Când se duce cineva la doctor primeşte de obicei,  
o reţetă pentru medicamente. Dar, ar fi mai bine dacă  
ar primi o reţetă pentru un fel de mâncare sănătoasă.”  

(Prof. Dr. Oecotropholog Michael Hamm)
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Dacă doriţi să consumaţi şi legume pregătite termic, tre-
buie să fiţi foarte atente cât timp fierbeţi şi la ce tempe-
ratură. Pentru că preţioasele enzime şi o parte din vita-

mine se vor pierde aproape total.
Nu fierbeţi mult timp legumele şi nu la foc puternic. Faceţi  

mâncare în cantităţi mici, maxim pentru două zile. Preferaţi ca 
zilnic să pregătiţi ceva uşor şi hrănitor. Aveţi în vedere perma-
nent că această alimentaţie naturală este ca să vă întreţină orga-
nismul, să-l însănătoşească.

Scopul principal nu este să ne umple stomacul ci, să ne dea 
sănătate, energie şi viaţă.
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Chifteluţe din cereale

 ª 4 linguri făină de orz
 ª 4 linguri făină de ovăz
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª spanac tocat mărunt
 ª 1 morcov ras
 ª 1 praz tocat fin
 ª verdeaţă multă (mărar, pătrunjel, leuştean)
 ª 1 lingură de Frugola
 ª 1 vârf de cuţit de praf de nucşoară
 ª 3-4 grăunţi de usturoi daţi prin presă
 ª 1 cană de supă clară de legume

În supa clară se pune făina de orz şi de ovăz la fiert cu ceapa 
tocată pe focul mic şi se amestecă mereu până când se omogeni-
zează bine. Peste 10 minute se adaugă toate legumele şi verdeaţa. 
Se amestecă uşor şi se mai fierb 15 minute. Se adaugă Frugola şi 
când se ia de pe foc se adaugă praful de nucşoară şi usturoiul dat 
prin presă.

Se fac chifteluţe cu mâna uşor umedă care se dau prin pesmet 
şi se coc la cuptor pe hârtie de copt. Se servesc la salată sau pe 
felii de pâine completă ca sandwich-uri cu foi de salată verde şi 
felii de roşii.
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Mâncărică de ciuperci

 ª 100 gr de ciuperci
 ª 1 ceapă tăiată mărunt
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª verdeaţă (mărar, pătrunjel) tocată mărunt
 ª 1 vârf de linguriţă de tarhon
 ª 3 grăunţi de usturoi tăiaţi felii
 ª ½ linguriţă boia de ardei dulce
 ª 1 lingură pastă de roşii

Se fierb înăbuşit în puţină apă ciupercile cu ceapa, apoi se 
adaugă celelalte ingrediente şi la sfârşit pasta de roşii. Când se ia 
de pe foc şi s-a răcit se poate adăuga ½ linguriţă ulei de măsline 
presat la rece este însă, opţional.
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Pilaf de ciuperci (mânătărci sau hribi)

 ª 2 linguri de orez integral
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 1 cană sau 2 de supă de legume clară
 ª 150 gr de ciuperci tăiate mari
 ª 2 linguriţe de Frugola sau sare de mare
 ª 3-4 roşii coapte
 ª verdeaţă tocată mărunt

Orezul spălat se pune la fiert împreună cu ceapa în supa clară 
de legume pe care o avem la dispoziţie. Când a fiert se ia un vas 
Jena  care merge la cuptor şi se aranjează astfel: un strat de roşii 
tăiate felii, un strat de orez, un strat de ciuperci, apoi roşii, ver-
deaţă şi iar orez. Deasupra se pun roşii sau suc de roşii. Se dă la 
cuptorul cu foc mic 20 de minute, până se usucă puţin.

Numai când s-a scos din cuptor şi s-a răcit se poate adăuga şi o 
lingură de ulei de măsline presat la rece, dar este opţional.
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Piure de spanac

 ª ½ kg de spanac bine spălat şi tocat mărunt
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 1 roşie
 ª 1 ½  linguriţă de Frugola sau sare de mare
 ª 5 linguri lapte de soia sau lapte de ovăz
 ª eventual 1 lingură făină de orez

Se fierbe spanacul cu ceapa şi roşia tocată mărunt în foarte 
puţin lichid. Se adaugă Frugola sau sarea. Când apa a scăzut se 
adaugă laptele de soia şi se amestecă mereu până se transformă 
în piure. Pentru a înlocui smântâna se poate îngroşa cu făină de 
orez. Dacă spanacul este proaspăt se poate utiliza mixerul verti-
cal şi atunci obţinem piureul mult mai repede.

Chifteluţe din tofu cu cereale

 ª 1 lingură de morcov ras
 ª 1 lingură de ardei tocat
 ª 100 gr de tofu
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 5 linguri de ovăz şi orz proaspăt măcinate foarte fin
 ª 1 cană de supă clară de legume
 ª 3 grăunţi de usturoi daţi prin presă
 ª mărar şi pătrunjel tocate mărunt
 ª 2 cepe potrivite tocate mărunt
 ª 1 lingură de Frugola

Se fierb cerealele împreună cu legumele, Frugola şi ceapa în 
supa clară de legume la foc mic până constatăm că cerealele sunt 
fierte şi apa a scăzut. Apoi se amestecă bine cu tofu zdrobit, cu 
usturoiul presat, cu verdeaţa şi ceapa tocată fin.

Se fac chifteluţe cu mâna şi se coc la cuptor pe hârtie de copt 
într-o tavă.

147Mâncarea pregătită termic



Chifteluţe din cartofi

 ª 4 cartofi nefăinoşi
 ª 2 linguri de morcov ras
 ª 1 ceapă tocată fin
 ª 2 linguri praz tocat mărunt
 ª Verdeaţă (pătrunjel, mărar, ceapă verde sau leurdă)
 ª 4-5 frunze spanac crud tocat mărunt
 ª 1 linguriţă de chimion măcinat
 ª 1 linguriţă rasă de Frugola sau 1 linguriţă sare de mare

Cartofii se fierb şi se zdrobesc ca pentru piure, iar legumele 
se înmoaie separat la foc mic în puţină apă. Apoi se scurg bine 
şi se amestecă cu piureul de cartofi şi cu celelalte ingrediente. Se 
formează chifteluţe care se dau prin făină şi se coc fie în tigaie 
neadezivă, fie la cuptor pe hârtie de copt.
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Legume cu tăiţei 

O mâncare mai complicată, dar delicioasă.

Legumele: 
 ª ½ dovlecel tăiat feliuţe
 ª 1 ceapă tăiată rotund
 ª 5-6 grăunţi de usturoi
 ª 2 roşii mici tăiate felii
 ª 1 gogoşar tăiat rotund
 ª 1 cartof tăiat felii
 ª 2-3 bucheţele de broccoli
 ª 1 linguriţă de Frugola dizolvată într-o ceşcuţă de apă

Sosul pentru legume: 
 ª 5 linguri suc de roşii
 ª 2 linguriţe de susan
 ª 1 vârf de cuţit de boia dulce de ardei
 ª 1 vârf linguriţă sare de mare
 ª 2 mâini bune de tăiţei din făină completă

Sosul din soia pentru pus la sfârşit:
 ª 1 cană lapte de soia *
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª Sucul de la o lămâie
 ª 1 lingură făină migdale
 ª 1 lingură fulgi din drojdie de bere

Se amestecă totul foarte bine.

Legumele spălate bine şi tăiate se pun într-un vas Jena cu ca-
pac. Deasupra se toarnă Frugola dizolvată în ceşcuţa de apă şi so-
sul. Se acoperă cu capacul şi se dă la cuptor, la foc mic până când 
legumele se înmoaie (nu prea mult). Se amestecă uşor cu tăiţeii 
fierţi, iar deasupra se toarnă sosul de soia.
* După experienţa mea folosesc pentru aceste sosuri numai laptele de soia de la 
firma Sanovita (So Good). Cu celelalte variante de lapte de soia din comerţ nu am 
obţinut îngroşarea sosului.
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Găluşte din cartofi

 ª 500 gr de cartofi (nu foarte făinoşi)
 ª făină de grâu măcinată proaspăt
 ª 50 gr făină de soia (facultativ)
 ª ½ linguriţă de sare

Se fierb cartofii, apoi se curăţă şi se zdrobesc până devin ca 
un piure. Se amestecă cu făina de soia, apoi cu cea de grâu până 
devine o cocă elastică. Se formează găluşte care se fierb în apă cu 
sare. Se servesc la masă cu următorul sos.

Sosul:  
 ª 1 cană bulion de roşii
 ª 1 linguriţă de cimbru
 ª 3 grăunţi de usturoi daţi prin presă
 ª 1 linguriţă făină de migdale

Găluştele se pot servi alături de o mâncare de legume sau  
piure de spanac.
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Chifteluţe din mei

 ª 4 linguri pline de mei
 ª 1 cană de supă clară de legume
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 1 lingură morcov ras fin
 ª 1 lingură varză tocată mărunt
 ª 1 ardei tăiat mărunt
 ª pătrunjel, mărar, busuioc tocate mărunt
 ª pesmet

Se fierbe meiul în supa clară de legume până când se înmoaie 
complet (la foc mic) împreună cu ceapa şi cu celelalte legume, 
afară de verdeaţă care se adaugă înainte de a forma chifteluţele.

Cu mâna umedă formăm chifteluţele care se dau prin pesmet 
şi le coacem la cuptor pe hârtie de copt. Chifteluţele acestea sunt 
foarte gustoase şi pot însoţi salata de crudităţi de la prânz. Se pot 
servi şi cu mujdei de usturoi.
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Tăiţei cu legume

 ª broccoli (câteva bucheţele)
 ª 100 gr de ciuperci
 ª 1 cană bulion de roşii
 ª 100 gr de tofu
 ª 200 gr tăiţei din făină completă
 ª busuioc şi cimbru
 ª usturoi dat prin presă
 ª 2 linguri făină de migdale

Broccoli împreună cu ciupercile se înăbuşesc uşor în puţină 
apă. Tăiţeii se fierb şi se strecoară. Tofu se taie felii care se ru-
menesc în tigaie neadezivă fără grăsime, după ce au fost stropite 
cu sos de soia şi presărate cu seminţe de susan. Apoi tofu se taie 
bucăţele mici şi se amestecă uşor cu legumele, tăiţeii, cimbrul, 
busuiocul şi cu făina de migdale. Bulionul de roşii încălzit uşor se 
pune la sfârşit amestecând uşor.
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Tăiţei cu spanac

 ª 500 gr de spanac
 ª 1 ceapă tocată mă-

runt
 ª 3 linguri bulion de 

roşii sau 2 roşii mari 
coapte

 ª 1 linguriţă boia de 
ardei dulce

 ª 1 linguriţă de Frugo-
la

 ª 200 gr tăiţei din făină 
completă

 ª sos de roşii ca pentru 
spaghete (vezi capi-
tolul sosuri)

 ª usturoi dat prin presă
 ª 2 linguri făină de migdale

Spanacul uşor mărunţit se fierbe la foc mic în puţină apă îm-
preună cu ceapa tocată mărunt. Se adaugă roşiile şi tăiţeii fierţi 
şi scurşi. Deasupra se pune sosul amestecat cu usturoiul dat prin 
presă şi cu făina de migdale. Este foarte important ca spanacul să 
fie bine scăzut, pentru a lăsa ca sosul special pentru spaghete să 
dea adevăratul gust.
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Piure de spanac cu soia

 ª 1 kg de spanac
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª usturoi
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª 1 ½ lingură făină de orez
 ª sos din soia

Spanacul bine spălat se mărunţeşte şi se fierbe uşor cu ceapa 
tocată. Se adaugă făina de orez (măcinată foarte fin) şi sosul de 
soia. Se amestecă mereu până când se întăreşte.

Sosul din soia *:
 ª 1 cană lapte de soia
 ª 1 ½ linguriţă de Frugola

Suc de lămâie până când se precipită şi se îngroaşă.

Terci din hrişcă

 ª 3 linguri de hrişcă măcinată, dar nu foarte fin
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª usturoi dat prin presă (după gust)
 ª 300 ml de supă clară de legume
 ª verdeaţă multă (mărar, pătrunjel, leurda dacă este etc.)
 ª 3-4 linguri suc de roşii
 ª câteva picături de ulei de măsline

Se fierbe hrişca împreună cu ceapa în supa clară de legume pe 
care o avem permanent. Când a fiert se adaugă şi celelalte ingre-
diente. Uleiul se pune numai când s-a răcit uşor.

* După experienţa mea folosesc pentru aceste sosuri numai laptele de soia de la 
firma Sanovita (So Good). Cu celelalte variante de lapte de soia din comerţ nu am 
obţinut îngroşarea sosului.
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Tartă de spanac

 ª Spanacul preparat exact ca la reţeta precedentă
 ª 100 gr de ciuperci tocate mărunt

Aluatul folosit este aluatul simplu de pizza.

 ª 300 gr făină completă măcinată proaspăt
 ª 1 sfert cubuleţ de drojdie
 ª apă călduţă cât cuprinde

Spanacul se prepară exact ca în reţeta precedentă. La el se 
adaugă şi ciupercile uşor înăbuşite. Se întinde bine foaia de aluat 
şi se pune deasupra spanacul, de obicei într-o formă rotundă. Se 
coace la 2000 C timp de ½ oră pe hârtie de copt.
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Tofu la grătar/la cuptor sau în tigaia non-adezivă

 ª 200 gr de tofu
 ª 2 linguriţe sos de soia (shoyu)
 ª 2 linguriţe seminţe de susan

Tofu se taie felii destul de groase se crestează fiecare felie pe 
o parte şi alta cu o linguriţă şi se pensulează bine cu sosul shoyu. 
Deasupra se presară susan. Se procedează astfel pe ambele părţi. 
Se pune la cuptor pe un capac Jena sau grătar sau într-o tigaie 
neadezivă fără grăsime.

Este foarte, foarte gustos şi se foloseşte la sandwichuri sau 
tăiat bucăţele la spaghete şi alte mâncăruri aşa cum o să găsiţi 
menţionat în diverse reţete.

Piure din dovleac

 ª dovleac  - cât dorim cantitativ
 ª 1 cană de supă clară de legume
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª ceapă verde sau leurdă
 ª sos de soia

Dovleacul curăţat de coajă se taie bucăţele şi se fierbe înăbu-
şit în supa clară de legume (dar cu lichid puţin). Când a fiert se 
scoate cu spumiera, se presează bine, ca să se transforme în piure, 
se amestecă cu sosul de soia şi cu ceapa verde sau leurda tăiate 
mărunt.
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Sărmăluţe de cereale în frunze de spanac

 ª 2 căni de supă clară de legume
 ª 2 linguri mari cu mei
 ª 2 linguri mari cu hrişcă
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 2 linguriţe de Frugola
 ª 4-5 fire de ceapă verde tăiată mărunt
 ª 1 pumn de leurdă tăiată mărunt
 ª 50 gr de ciuperci tăiate mărunt
 ª frunze de spanac ceva mai mari
 ª 2 căni pline cu suc de roşii
 ª cimbru

Se macină nu 
foarte fin meiul 
şi hrişca şi se pun 
la fiert în supa de 
legume împreună 
cu ceapa tocată şi 
ciupercile. Când 
cerealele au fiert 
se amestecă cu 
verdeţurile, se iau 
de pe foc şi se for-
mează sărmăluţe 
în foaia de spanac. Este bine ca frunzele de spanac bine spălate să 
le opărim puţin înainte, ca să se poată răsuci.

Se aşează într-un vas Jena, se toarnă deasupra sucul de roşii şi 
cimbrul, se mai pune puţină Frugola în sucul de roşii, se acoperă 
şi se fierb la foc mic, nu mai mult de 20 de minute. Se servesc cal-
de cu sos de soia sau smântână din nuci caju.

Bineînţeles se pot face sărmăluţe şi din alte cereale măcinate 
la moara noastră casnică şi putem întrebuinţa şi alte frunze, ca 
frunzele de gulie, ştevie etc.
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Quinoa cu soia

 ª 3 linguri pline cereale quinoa
 ª 2 căni de supă clară de zarzavat
 ª 1 linguriţă de Frugola

Sosul: 
 ª 1 cană lapte de soia
 ª 1 linguriţă fulgi de drojdie
 ª 1 linguriţă făină de migdale sau nuci caju
 ª sucul de la o lămâie
 ª 1 castravete acru tăiat mărunt
 ª ceapă verde tocată mărunt

Toate ingredientele sosului se amestecă bine.
Se fierbe quinoa şi se lasă la răcit, se adaugă Frugola, apoi se 

amestecă şi sosul.

Orez cu paste

 ª 1 cană de orez integral, brun nerafinat
 ª 1 cană de supă clară de legume
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 1 cană suc de roşii
 ª 1 pumn de paste din făină completă, de preferinţă de format 

mic
 ª 1 lingură făină de migdale

Se fierbe orezul cu supa clară de legume şi cu ceapa. Separat 
se fierb şi pastele. Când sunt gata se amestecă şi se toarnă deasu-
pra sucul de roşii cu Frugola şi făina de migdale.

Hrana noastră, destinul nostru158



Clătite cu spanac

 ª 4-5 linguri de făină măcinată proaspăt şi cernută (se poate din 
făină de hrişcă, orz, ovăz sau grâu. Eu le fac, de obicei, din 
făină de hrişcă şi ies foarte bune)

 ª ½ linguriţă de sare
 ª lapte de soia, de ovăz sau apă cât cuprinde făina pentru a de-

veni ca o ciulama groasă
Clătitele se fac în tigaia non-adezivă, fără grăsime. Se ameste-

că totul bine şi se pun trei linguri pline în tigaia încălzită deja la 
foc, dar pe un suport metalic. Focul trebuie să fie mic. Se întinde 
uniform aluatul cu o paletă de plastic. Clătita nu trebuie să fie 
groasă.

Spanacul (umplutură):
 ª 500 gr de spanac tocat mărunt
 ª 2 linguri de apă
 ª 1 cană lapte soia, orez sau ovăz
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 1 linguriţă sare de mare
 ª 1-2 linguri făină fină de orez sau ovăz
 ª 200 gr de ciuperci tăiate cuburi

Se fierbe spanacul după ce l-am tocat, în cele 2 linguri de apă 
împreună cu laptele, ceapa şi se adaugă sarea. Când a început să 
fiarbă bine se adaugă puţin câte puţin făina şi se amestecă mereu 
împreună cu ciupercile. Trebuie să rezulte un amestec care nu 
este prea lichid. De obicei, prima dată preparăm spanacul şi apoi 
clătitele.

Fiecare clătită este rulată cu 1-2 linguri de spanac şi pusă pe 
o farfurie mare deasupra unei cratiţe cu apă fierbinte ca să nu se 
răcească. Atenţie, însă! De obicei, clătitele se lipesc de farfuria caldă 
şi astfel se servesc dificil la masă. Vă recomand să puneţi pe această 
farfurie frunze mari de salată şi apoi clătitele. Atunci totul devine 
simplu. Deasupra lor se toarnă un sos ca pentru spaghete.
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Tortul din clătite cu spanac

Procedura este la fel ca în reţeta precedentă cu prepararea 
spanacului şi a clătitelor. Numai că în loc să le rulăm le aşezăm 
una peste alta şi între ele se pune spanac. Se termină acest tort  cu 
o clătită deasupra şi se toarnă sosul nostru preferat. La masă se 
servesc felii exact ca la tort.

Rulouri de cartofi

 ª 300 gr cartofi
 ª făină completă de orz sau grâu
 ª ½ linguriţă sare de mare
 ª 1 cană de pesmet
 ª 1 cană bulion de roşii
 ª 1 ceaşcă smântână de migdale
 ª usturoi dat prin presă

Se fierb cartofii, se zdrobesc ca pentru piure, se amestecă cu 
făina şi sarea până când se face un aluat perfect. Se formează cu 
mâna, din bucăţele de aluat, rulouri mici care se fierb în apă cu 
sare. Când au fiert (se cunoaşte pentru că se ridică la suprafaţă), 
se scot cu o spumieră, se dau prin pesmet şi se pun câteva minute 
într-un vas Jena  la cuptor, după ce am turnat deasupra bulion de 
roşii. Se servesc la masă calde cu smântână de migdale şi usturoi 
dat prin presă. Pot însoţi foarte bine salatele sau alte feluri de 
mâncare.
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Mei la cuptor servit cu sos

 ª 1 ceaşcă de mei
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 3 linguri de dovleac ras
 ª 2 linguri morcov ras
 ª 2 linguriţe ţelină rasă
 ª 2 linguriţe ardei tocat mărunt
 ª 1 ½ linguriţă de Frugola

Se pune totul la fiert până când meiul s-a înmuiat. Apoi se 
pune într-un vas Jena şi se pune la cuptor la 2000 C până când se 
coace bine şi prinde crustă. Când se serveşte se răstoarnă forma 
pe un platou, se taie felii şi se serveşte cu sosul turnat deasupra.

Sosul: 
 ª 50 gr de ciuperci tăiate mărunt
 ª 2 linguri de morcov ras
 ª 2 linguri de ţelină rasă
 ª 1 ceapă tocată
 ª 1 ardei gras mărunţit
 ª 1 linguriţă sare de mare
 ª 2 roşii coapte sau suc de roşii

După ce au fiert se mixează şi 
se adaugă la masă peste feliile tăia-
te de mei. Facultativ la sos se mai poate 
adăuga: ulei de măsline presat la rece sau făină 
de nuci caju (dar nu şi ulei şi făină de nuci caju).
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Soteu de mazăre cu frigănele

 ª 200 gr de mazăre proaspătă sau congelată
 ª 1 linguriţă ulei de măsline
 ª 1 ceşcuţă mică de bulion de roşii
 ª 1 buchet de mărar tocat mărunt
 ª 1 linguriţă sare de mare

Mazărea se fierbe în puţină apă, iar când s-a înmuiat se adau-
gă sarea şi bulionul de roşii. Se lasă să scadă puţin la foc mic. 
Când se ia de pe foc se pune uleiul şi mărarul.

Soteul de mazăre se poate servi fie cu cartofi (copţi, fierţi sau 
piure) fie cu friganele.

Friganele: 
 ª 4 - 5 felii potrivit de groase de pâine completă
 ª lapte de soia pentru înmuiat
 ª usturoi dat prin presă
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª 2 linguri făină de orez

Se face un sos din laptele de soia cu Frugola şi usturoiul pre-
sat. Se înmoaie bine feliile de pâine şi înainte de a le înmuia, se 
freacă pâinea cu usturoiul. Se lasă să se înmoaie bine, apoi se scot, 
se storc uşor cu mâna şi se dau prin făina de orez. Apoi se prăjesc 
în tigaie neadezivă pe ambele părţi. Cine doreşte, atunci când se 
scot din tigaie se pot uşor pensula cu ulei de măsline şi cu usturoi. 
(Bineînţeles, nu le prăjim în ulei).
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Chifteluţe din cereale

 ª 3 linguri făină completă de orz
 ª 3 linguri făină completă de ovăz
 ª 3 linguri făină de grâu
 ª 3 linguri făină de secară
 ª 3 linguri de mei
 ª 3 linguri de hrişcă
 ª 3 linguri de quinoa
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 4 linguri cu vârf de morcov ras
 ª 4 linguri cu vârf de ţelină rasă
 ª 3 linguri cu vârf de rădăcină de pătrunjel ras
 ª 1 praz mare tocat mărunt
 ª 2 cartofi mari raşi
 ª 5 grăunţi de usturoi daţi prin presă
 ª Supă de legume clară pentru fiert
 ª 1 cană fulgi de ovăz
 ª verdeaţă tocată mărunt
 ª 1 ½ linguri de Frugola
 ª 1 ½ cană de pesmet

Se amestecă foarte bine legumele şi cerealele, se toarnă supa 
de legume şi se fierbe la foc mic amestecând mereu până capătă 
consistenţa dorită. Când a fiert bine se amestecă cu fulgii de ovăz 
care au rolul de a absorbi tot lichidul, cu Frugola, cu ceapa tocată 
şi usturoiul presat.

Cu mâna umedă se formează chifteluţe care se dau prin pesmet şi 
se coc la cuptor pe hârtie de copt, la temperatura de 2500 C.

De obicei, eu fac această cantitate mare căci le congelez în pungi 
speciale de congelat şi le scot când este nevoie. Uneori formez din 
aluat şniţele şi la fel ca şi chifteluţele, se servesc ca adaos la mâncă-
rurile de legume sau la salate. Sunt foarte hrănitoare.
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Mei cu legume şi alge wakame

 ª 2 linguri de mei
 ª 4 linguri de dovleac ras fin
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª 3 linguri de alge wakame

Meiul împreună cu legumele se pun la fiert în puţină apă pe 
foc mic acoperite cu capacul. Algele se spală, se toacă mărunt şi 
se lasă în apă. Când meiul e aproape fiert, se adaugă Frugola şi 
algele. Se amestecă bine şi se mai fierbe 10 minute.

Legume cu alge wakame

Ştiu că la noi în ţară nu se obişnuieşte să consumăm alge. To-
tuşi ele au un aport important de iod şi săruri minerale. Încercaţi 
şi veţi vedea ce gust aparte dau mâncării.

Aceste două reţete sunt inspirate din bucătăria japoneză.

 ª 2 morcovi
 ª ½ ţelină
 ª 1 ceapă
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª 2 rădăcini de pătrunjel
 ª 3 linguri de alge wakame

Se rade morcovul, se taie ţelina şi rădăcina de pătrunjel cu-
buleţe mici şi se toacă ceapa mărunt. Legumele se fierb înăbuşit 
în foarte puţină apă la foc mic acoperite cu capacul. Se adaugă 
Frugola.

Între timp algele sunt spălate bine şi se pun la înmuiat într-un 
castronel cu apă. După ce legumele au fiert aproximativ 15 minute 
se adaugă algele tăiate mărunt şi se amestecă bine. Se fierb numai 
5-10 minute.
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Grâu măcinat 

Preparat pentru completare la salatele de prânz sau la mân-
cărurile de legume

 ª 2 linguri de grâu măcinat ceva mai mare
 ª 1 ceapă tăiată mărunt
 ª 5-6 grăunţi de usturoi
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª verdeaţă tocată mărunt
 ª leurdă tocată mărunt
 ª 1 lingură fulgi de drojdie

Se macină grâul şi se fierbe bine la foc potrivit. Când s-a mai 
răcit se amestecă toate ingredientele.

Găluşte din cartofi cu spanac 

 ª 3-4 cartofi
 ª 300 gr de spanac crud
 ª 4 legături de leurdă
 ª 2 căni făină de hrişcă măcinată proaspăt
 ª sos de roşii ca pentru spaghete
 ª 1 linguriţă rasă sare de mare

Se fierb cartofii şi se zdrobesc ca pentru piure. Se amestecă  fă-
ina de hrişcă, sarea şi se frământă ca orice aluat. Cu mâna umedă 
se formează găluşte care se umplu cu spanac crud tocat amestecat 
cu leurdă. Se fierb în apă sărată şi se servesc calde cu sos de roşii.
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Şniţele din ţelină

 ª 1 ţelină mare
 ª 3-4 linguri de pesmet

Sosul:
 ª 1 cană lapte de soia
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª 1 lingură suc de lămâie
 ª 3-4 grăunţi de usturoi daţi prin presă

Sosul se omogenizează bine. Ţelina se curăţă, se spală şi se 
taie felii groase. Se înmoaie înăbuşit la foc mic într-o cratiţă cu un 
deget de apă. Când s-a înmuiat bine, se scoate şi se dă prin sosul 
din soia bine omogenizat, apoi prin pesmet şi se prăjeşte în tigaia 
non-adezivă fără ulei.
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Orez cu năut

 ª 1 cană de năut
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 2 linguri de ţelină rasă
 ª 2 linguri de morcov ras
 ª 1 praz tăiat mărunt
 ª 1 cană de orez
 ª 4-5 grăunţi de usturoi
 ª 1 cană suc de roşii
 ª 1 lingură de Frugola sau 

1 linguriţă sare de mare
 ª 1 lingură ulei de măsli-

ne obţinut prin presare 
la rece

Năutul se pune la înmuiat de cu seara. A doua zi se pune la 
fiert şi prima apă, când începe să fiarbă, se aruncă. Se adaugă altă 
apă în clocot şi se pun toate legumele. Când năutul este aproape 
fiert se pune orezul şi usturoiul. Numai când a fiert totul se pune 
Frugola sau sarea şi sucul de roşii. Uleiul de măsline se pune nu-
mai când mâncarea s-a luat de pe foc şi s-a răcit.
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Conopidă la cuptor

 ª 1 conopidă
 ª 2 linguri făină de orez
 ª 1 lingură de pesmet
 ª 5 linguri lapte de orez sau 

ovăz
 ª 2 - 3 linguri smântână din 

migdale sau iaurt de soia 
sau smântână din soia

Conopida se curăţă, se spa-
lă bine şi se fierbe în apă cu sare. 
Când s-a înmuiat suficient se pune 
într-un vas Jena  care merge la cup-
tor. Se dizolvă făina de orez în puţină 
apă sau în lapte de orez până devine ca 
o ciulama adăugându-se puţină sare, se toarnă 
deasupra conopidei ca să o cuprindă bine.

Se presară pesmet şi se pune la cuptor la 2500 C până prinde 
deasupra o crustă uşor gălbuie. Se serveşte cu smântână de mig-
dale sau cu iaurt de soia sau cu smântână din soia.
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Quinoa cu lapte de migdale

 ª 3 linguri pline de quinoa
 ª ½ linguriţă de Frugola
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª câteva frunze de leurdă sau ceapă verde tocată mărunt
 ª ½ linguriţă fulgi de drojdie
 ª 1 cană lapte migdale

Se fierbe quinoa, apoi se amestecă toate ingredientele. 

Sufleu de conopidă

Se fierbe conopida apoi se pune în tigaie neadezivă cu puţin 
lapte de soia, cu puţină sare şi pesmet. Se înăbuşe foarte bine la foc 
mic. Apoi, înainte de a se servi, se amestecă bine cu Tofu.

Acelaşi sufleu se poate face şi cu varză de Bruxelles. Se poate 
face şi fără Tofu, dar se pune suficient pesmet. La masă se serveş-
te cu smântână din migdale.
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Vinete gustoase

Reţetă de la sora noastră Aura Barbu.
 ª 2-3 vinete mari
 ª 4-5 grăunţi de usturoi
 ª 1 lingură de mălai
 ª 1 lingură de pesmet
 ª 1 linguriţă de boia dulce
 ª 1 linguriţă ulei de măsline
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª ½ linguriţă fulgi de drojdie

Vinetele se taie ro-
tund, mai groase şi se să-
rează puţin, apoi se lasă 
pe o farfurie aproximativ 
jumătate de oră. Se pre-
găteşte un amestec din 
mălai, pesmet, Frugola şi 
fulgi de drojdie cu care se 
ung bine feliile de vânătă 
şi se pun la cuptor pe hâr-
tie de copt.

După ce s-au rumenit uşor se scot şi se servesc calde. Înainte 
de a le servi se pensulează cu un amestec din usturoi dat prin 
presă, ulei de măsline şi boia dulce.
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Mâncare de fasole verde lată

 ª 300 gr de fasole lată proaspătă
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª ½ ardei capia (sau verde) tăiat mărunt (este opţional)
 ª 4-5 grăunţi de usturoi
 ª câteva crenguţe de cimbru
 ª 3-4 roşii răzuite
 ª ½ linguriţă sare de mare
 ª 1 buchet de mărar tocat mărunt
 ª 1 linguriţă ulei de măsline presat la rece

Fasolea se curăţă, se spală şi dacă este prea lungă se taie în ju-
mătate. Se pune în cratiţă împreună cu ceapa, usturoiul şi ardeiul 
şi se înăbuşe la foc mic. Când a fiert pe jumătate se adaugă roşiile 
răzuite şi cimbrul. Sarea şi mărarul se pun la sfârşit. Uleiul de 
măsline se pune în farfurie când se serveşte la masă. Dar mult mai 
gustoasă este mâncarea dacă se serveşte cu smântână de migdale 
sau sos de soia.
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Dovleac cu mei sau quinoa

 ª dovleac dulce tăiat felii groase de 1 cm
 ª 4-5 linguri de mei sau quinoa
 ª 2-3 roşii mari
 ª 1 ceaşcă suc de roşii
 ª 1 linguriţă de Frugola

Se alege un dovleac care este 
dulce. Se taie felii cam de 1 cm 
grosime şi se pune într-un vas 
Jena. Fundul vasului trebuie să 
fie bine căptuşit cu feliile de do-
vleac. Deasupra se pun felii de 
roşii tăiate rotund. Apoi un strat 
gros de mei sau quinoa. Iarăşi 
punem felii de dovleac şi deasu-
pra lor felii de roşii.

Se face un sos dintr-o ceaşcă 
de suc de roşii cu apă şi o lingu-
riţă de Frugola. Apoi vasul aco-
perit se dă la cuptor. Numai cu 
20 de minute înainte de a servi 
la masă se scoate capacul şi se 
lasă la cuptor 15-20 de minute. 
Se serveşte caldă la masă cu un 
sos din soia sau cu iaurt de soia.

Este o mâncare uşoară delicioasă şi hrănitoare. De obicei este 
însoţită de salată şi cartofi copţi în cuptor. Se poate face şi cu do-
vlecei, nu numai cu dovleac.
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Dovleac umplut cu ciuperci

 ª 1 dovleac nu prea mare
 ª 1 lingură sare de mare
 ª 1 ceapă mare
 ª 3-4 grăunţi de usturoi
 ª 300 gr de ciuperci
 ª 150 gr miezul de la dovleac
 ª 200 ml de supă clară de legume
 ª 1 lingură de verdeaţă
 ª 150 gr de orez

Dovleacului bine spălat cu o perie îi tăiem un capac şi cu o 
lingură scoatem aproape tot miezul. Nu este nevoie ca pereţii să 
rămână foarte subţiri căci dovleacul preparat după această reţetă 
va fi cu atât mai gustos.Aşezăm capacul şi punem dovleacul ast-
fel golit la cuptor la 2000 C timp de 30 de minute ca să se înmoaie 
puţin pereţii.

Tocăm ceapa, usturoiul, 
verdeaţa, ciupercile, miezul 
dovleacului dat pe răză-
toarea fină, împreună 
cu sarea şi le înăbuşim 
într-o cratiţă cu foar-
te puţină apă. Adă-
ugăm orezul fiert 
şi roşiile date pe 
răzătoare. Cu acest 
amestec umplem 
dovleacul şi îl dăm 
la cuptor timp de 
30-45 de minute, la 
2000 C. Numai în ul-
timele 10 minute pu-
nem capacul.
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Este o variantă gustoasă pentru un meniu de toamnă. Se poa-
te servi cu un sos de roşii sau iaurt de soia.

În încheierea acestui capitol al mâncării pregătite termic, do-
resc să mai adaug câteva cuvinte despre o legumă mult apreci-
ată – cartoful. Cartofii reprezintă pentru organism o adevărată 
binefacere. Ei au un PH alcalin şi în organismul nostru joacă nu 
numai rolul de pansament gastric şi intestinal, dar împreună cu 
celelalte legume ajută mult la alcalinizarea şi revenirea la normal 
al PH-ului sângelui.

Vă recomand să pregătiţi cartofii în modul cel mai simplu. 
Asociaţi salatelor de la prânz, au un gust minunat fierţi în coajă şi 
puşi pe masă calzi sau copţi în cuptor. Evitaţi mâncărurile com-
plicate cu sosuri şi grăsime. Tăiaţi în două şi presăraţi cu chimion, 
lăsaţi să se coacă în cuptor, reprezintă un fel de mâncare sănătoa-
să şi hrănitoare.

Remarcaţi, vă rugăm, că aceste mâncăruri pregătite termic se 
deosebesc fundamental de acele mâncăruri grele, fierte mult timp 
cu grăsime (ulei de ex.) care rămân nedigerate multă vreme în 
stomac, cu care suntem obişnuiţi. Ceea ce v-am prezentat în acest 
capitol, sunt preparate uşoare care deşi nu mai au multe din sub-
stanţele vitale esenţiale, nu ne pot face rău ci, vor completa hrana 
noastră vie cu care începem mesele principale.

Grăsimile sunt în cantitate minimă, niciodată fierte cu mân-
carea.
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„Produsele din soia există astăzi în multe variante ca:  
băuturi, desert, tofu, smântână, făină şi ca leguminoasă în 

sine. Soia conţine multe proteine uşor asimilate  
de organism. În ţările unde soia se consumă frecvent,  

nu este cunoscută osteoporoza, căci soia conţine isoflavonoide, 
asemănătoare hormonilor estrogeni cu acţiune puternică  

de întărire a oaselor.” (Prof. Dr. Michael Hermm)

Reţete cu Tofu

Brânza de soia

Lapte din soia

Lapte din ovăz

Lapte din orez

Lapte din nuci

Lapte din hrişcă



Soia reprezintă o adevărată sursă de proteine care se digeră 
foarte uşor. Brânza tofu conţine vitamine şi săruri minerale din 
belşug.

Prepararea brânzei tofu

Foarte întrebuinţat astăzi, tofu este originar din Asia unde 
este foarte apreciat şi căutat. La noi a devenit în ultima vreme uti-
lizat, pentru că mai ales vegetarienii îl preţuiesc pentru calităţile 
lui nutritive deosebite.

Brânza tofu (sau simplu tofu) se face din soia, iar această legu-
minoasă este cunoscută pentru valoarea ei nutritivă.

Astăzi se găseşte gata preparată în magazinele vegetariene, 
precum şi în supermarket-urile importante. Dar, bineînţeles, este 
preferabil să o pregătiţi singure în casă. La început o să vă ia poa-
te mai mult timp (1-2 ore) dar, apoi, când vă obişnuiţi veţi face 
prepararea mult mai repede.

Ca să pregătiţi tofu aveţi nevoie de:
 ª 2 oale mari 5-6 litri
 ª 1 pahar gradat
 ª 1 blender
 ª 1 pânză mare de bumbac (sau tifon dublu) ca să presaţi masa 

de soia
 ª 1 sită mare şi stabilă (nu din plastic)
 ª 1 lingură mare şi puternică cu care să puteţi presa întreaga 

masă
 ª soia – aproximativ 500 gr (soia de culoare galbenă). Cu aceas-

tă cantitate veţi putea obţine 500 gr de brânză tofu

Mai aveţi nevoie, de asemenea, pentru precipitarea laptelui 
de soia de „Nigari” (substanţă obţinută din sare de mare), cam 3 
linguriţe. Acest Nigari se poate foarte bine înlocui cu suc de lămâ-
ie (6-7 linguriţe de suc proaspăt stors) şi 2 litri de apă.
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Prepararea
De cu seara spălaţi bine boabele de soia de 2-3 ori cu apă rece. 

Apoi le puneţi în castronul mare pregătit sau într-o oală în apă 
rece şi le lăsaţi peste noapte.

A doua zi le mai spălaţi o dată şi aruncaţi eventualele coji care 
sunt în apă. Scurgeţi toată apa şi puneţi boabele de soia încetul cu 
încetul în blender, unde le mixaţi adăugând suficientă apă (din 
cei 2 litri pregătiţi pentru aceasta).

După ce aţi mixat bine toată soia, transformată acum în piure, 
adăugaţi apa pregătită peste ea (din cei 2 litri) şi puneţi totul în 
oala cea mare (5-6 litri) pregătită.

Puneţi totul la fiert la foc mic (aşezaţi pe flacăra de aragaz cu 
o tablă de metal) şi amestecaţi mereu ca să nu se prindă. După 
ce a început să fiarbă se mai lasă pe foc cam 10 minute. Luaţi 
oala de pe foc şi pregătiţi cealaltă oală, iar deasupra puneţi o sită 
puternică şi stabilă în care aşezaţi cu grijă pânza de bumbac sau 
tifonul dublu.

Cu lingura puneţi piureul de soia şi presaţi cu o lingură mare, 
cât mai bine ca să se scurgă tot lichidul şi să rămână numai un 
amestec uscat. Procedaţi astfel până când aţi presat toată cantita-
tea de soia.

Ceea ce aţi obţinut este laptele de soia. Ceea ce a rămas după 
presare se numeşte okara şi este folosită la diverse preparate (vezi 
reţetele cu tofu). Bineînţeles este foarte bine să mai amestecaţi 
odată okara cu puţină apă şi să mai stoarceţi o dată. Cel puţin aşa 
sună reţeta originală. Okara uscată păstraţi-o la frigider într-un 
vas de sticlă închis.

Laptele de soia rămas în oală se încălzeşte uşor (nu se ajunge la 
fierbere). Apoi turnaţi încet sucul de la 5-6 lămâi, mai întâi o parte şi 
cu o spatulă lată de lemn faceţi mişcări uşoare de amestec. După câtva 
timp adăugaţi restul sucului de lămâie şi lăsaţi să precipite.

Când laptele de soia s-a precipitat complet îl turnaţi în sita 
acoperită cu pânză de bumbac sau tifon şi lăsaţi să se scurgă. Fie 
îl agăţaţi la scurs cum se procedează cu brânza de vaci, fie aşezaţi 
uşor tifonul într-o formă specială de lemn cu o greutate deasupra. 
Astfel după o oră tofu este gata.
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Se desface uşor pânza sau tifonul într-o cratiţă cu apă rece. 
Tofu se păstrează la frigider în apă rece (care trebuie schimbată 
zilnic) timp de 2-3 săptămâni.

Reţete cu tofu

Salată de roşii cu tofu

 ª 4 roşii coapte
 ª 1 ceapă sau 2 cepe verzi
 ª 150 gr de tofu
 ª 1 buchet de busuioc
 ª 1 lingură suc de lămâie
 ª 1 lingură ulei de măsline 

presat la rece

Roşiile se spală bine şi se taie felii rotunde. Ceapa se taie tot 
rotund, dar dacă avem ceapă verde se taie mărunt. Tofu se taie 
bucăţele. Busuiocul se spală bine şi se taie mărunt. Sosul pregătit 
din sucul de lămâie şi uleiul de măsline se amestecă cu restul sa-
latei pregătite.
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Sarmale în frunză de viţă

 ª 10-15 frunze de viţă de vie
 ª 250 gr de tofu
 ª ½ lămâie
 ª 1-2 linguri seminţe de susan
 ª 1 legătură de pătrunjel
 ª 2 căni cu supă clară de legume (supa lui Hipocrate)
 ª eventual 2-3 roşii sau 1-2 linguri suc de roşii
 ª 1-2 linguriţe de Frugola 
 ª 2-3 linguriţe smântână din migdale

Dacă frunzele 
de viţă de vie sunt 
sărate, le punem 
în apă la desărat 
cam o oră. Dacă 
sunt proaspete le 
opărim 10 minute 
în apă clocotită. 
Lămâia se curăţă 
bine de coajă şi se 
stoarce, dar încer-
căm să folosim şi 
pulpa fructului.

Seminţele de susan se transformă în făină cu ajutorul râşniţei 
electrice de cafea. Pătrunjelul spălat bine se toacă mărunt. Tofu 
se zdrobeşte şi se amestecă bine cu făina de susan, cu lămâia şi 
verdeaţa. Se adaugă şi Frugola.

Cu frunzele de viţă se pregătesc sarmale cu această umplutu-
ră şi se aşează într-o crăticioară. Deasupra se pune supa clară cât 
să le acopere, amestecată cu roşiile rase sau cu sucul de roşii. Se 
fierb uşor la foc mic 10 minute.
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Cremă cu verdeaţă şi tofu

 ª 1 ceapă sau 2 cepe verzi
 ª 2 grăunţi de usturoi
 ª 1 buchet de busuioc
 ª 1 buchet de pătrunjel
 ª 150 gr de tofu
 ª 1 lingură suc de lămâie
 ª 1 vârf cuţit sare de mare

Ceapa, usturoiul şi verdeaţa se toacă mărunt. Tofu se scurge 
bine de apă şi se zdrobeşte cu furculiţa. Se amestecă totul foarte 
bine. Este un aperitiv (după salate) delicios şi de obicei, se consu-
mă cu cartofi fierţi în coajă.

Dacă dorim să facem din aceeaşi cremă un sos gros pentru sa-
late, cartofi sau alte preparate, atunci toate ingredientele le putem 
mixa în blender.

Supă cremă de mazăre cu tofu

 ª ½ litru de supă clară de legume(a lui Hippocrate)
 ª 300 gr de mazăre (congelată sau proaspătă)
 ª 100 gr de tofu
 ª 1 vârf de cuţit de chimion măcinat
 ª 2 linguri de verdeaţă amestecată (cimbru, salvie, pătrunjel, 

tăiate fin)
 ª 1 linguriţă sare de mare

Supa clară se pune la fiert împreună cu mazărea. Se fierbe 10 
minute. Apoi mazărea împreună cu tofu se mixează în blender, 
după care se adaugă verdeaţa şi sarea.
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Supă de mei cu tofu

 ª 150 gr de tofu
 ª 2 linguri sos de soia
 ª 100 gr de mei
 ª 1 ceapă
 ª 1-2 grăunţi de usturoi
 ª 1 litru de supă clară a lui Hippocrate
 ª 150 gr frunze de ţelină fin tocate
 ª 2 roşii
 ª 1 lingură de Frugola
 ª 1 lingură de pătrunjel
 ª 1 lingură ulei de măsline

Tofu se scurge de apă bine, se taie în cubuleţe de 1 cm şi le 
punem într-un castronel peste care se toarnă sosul de soia, lă-
sându-se la macerat timp de o oră. Spălăm meiul bine într-o stre-
curătoare sub jet de apă şi îl scurgem bine. Supa clară o aducem 
la fierbere. Introducem meiul şi îl lăsăm să fiarbă 25 de minute 
împreună cu ceapa şi usturoiul. Frunzele de ţelină se taie cât se 
poate de fin şi le introducem în supă împreună cu bucăţelele de 
tofu fără sosul de soia. Se adaugă roşiile date pe răzătoare. Tocăm 
pătrunjelul mărunt şi când este totul gata luăm oala de pe foc şi 
adăugăm pătrunjelul tocat. Uleiul se pune în farfurie la masă îm-
preună cu sosul de soia. Este o supă minunată, mai ales în zilele 
reci de toamnă şi iarnă.
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Tofu cu legume şi orez

 ª 300 gr de tofu
 ª 3 linguri sos de soia
 ª 1 ceapă
 ª 2 grăunţi de usturoi
 ª 250 gr de orez integral
 ª ½ litru de supă clară a lui Hippocrate
 ª 1 dovlecel mic
 ª 1 morcov
 ª 100 gr de spanac
 ª 3 linguri de susan
 ª 1 linguriţă de Frugola sau sare de mare
 ª 1 buchet de pătrunjel
 ª 1 lingură ulei de măsline presat la rece

Tofu se scurge de apă, se taie în bucăţele mici (1 cm) şi într-un 
castronel se acoperă cu sosul de soia ca să macereze timp de două 
ore. Ceapa şi usturoiul se taie mărunt. Se pune la încălzit supa cla-
ră şi se adaugă orezul spălat bine, cu ceapa şi usturoiul. Orezul se 
fierbe la foc mic 45 de minute. Spanacul se spală bine şi se taie fâşii 
subţiri. Morcovul şi dovlecelul se curăţă şi se taie cuburi mai mari. 
Seminţele de susan se macină în maşina electrică de cafea.

Într-o tigaie în care punem puţină supă clară se înmoaie, aco-
perite la foc mic legumele, când sunt gata (să fie uşor înmuiate 
însă nu fierte) se amestecă cu orezul fiert, cu făina de susan şi cu 
tofu. Apoi, când s-a răcit, adăugăm uleiul de măsline amestecând 
uşor. Această mâncare se consumă cu o salată bogată.
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Rissotto cu spanac, ciuperci şi tofu

 ª 1 ceapă
 ª 2 grăunţi de usturoi
 ª 350 gr de orez inte-

gral
 ª 800 ml de supă clară 

de legume (supa lui 
Hippocrate)

 ª 150 gr de ciuperci
 ª sucul de la o lămâie
 ª 200 gr de tofu
 ª 1 bucheţel de pă-

trunjel
 ª 1 vârf de cuţit de sare 

de mare
 ª 1-2 linguri ulei de măs-

line presat la rece

Ceapa se taie mărunt la fel şi usturoiul. Cu puţină supă clară 
se pune la înăbuşit împreună cu orezul spălat bine. Apoi când 
orezul începe să fiarbă şi se umflă, se toarnă şi restul de lichid 
care va fi absorbit.

Între timp, se curăţă şi se spală spanacul care se taie fâşii, iar 
ciupercile se înăbuşe singure în tigaia non-adezivă acoperită cu 
capacul, la foc mic. Ciupercile se vor tăia felii, apoi se amestecă 
uşor totul cu orezul, se adaugă tofu care a fost tăiat bucăţele şi se 
pune deasupra pătrunjelul tocat mărunt. Se serveşte imediat, iar 
uleiul se pune în farfurie la masă.
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Pudding de griş cu fructe şi tofu

 ª 125 gr de griş din grâu complet
 ª ½ litru lapte de soia
 ª 1 vârf foarte mic sare de mare
 ª 350 gr prune coapte
 ª 2 piersici coapte
 ª 250 gr de tofu
 ª 3-4 linguri de miere
 ª 1 lingură alune de pădure mărunţite

Grişul se fierbe cu laptele de soia într-o cratiţă amestecând 
mereu. Apoi se pune pe o plită caldă pentru 10 minute. Prunele 
se spală şi se scot sâmburii, apoi se taie în bucăţele mici. La fel şi 
piersicile. Tofu se zdrobeşte cu furculiţa, apoi se adaugă acestui 
amestec de fructe cu grişul şi se pun la cuptor într-un vas Jena la 
1800 C pentru 30 de minute. Când l-am scos se presară deasupra 
alunele mărunţite.
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Rulouri cu tofu şi spanac

Reţetă de la sora noastră Aura Barbu.
 ª 1 morcov ras fin
 ª 1 ceapă rasă fin
 ª 2 mâini bune de spanac tocat fin
 ª 200 gr de tofu dat pe răzătoare
 ª 1 lingură de Frugola
 ª 1 lingură fulgi de drojdie
 ª 1 mănunchi de pătrunjel tocat fin

Morcovul şi ceapa se fierb uşor în puţină apă şi se adaugă spa-
nacul, apoi tofu ras fin, pătrunjelul şi Frugola. Se amestecă totul 
bine. Pe o foaie subţire de plăcintă (se poate face în casă din aluatul 
cel mai simplu), se taie pătrăţele care se umplu cu această compo-
ziţie. Se rulează şi se dau la cuptor până se rumenesc uşor.
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Chifteluţe 

Reţetă de la sora noastră Tania Bucur.
 ª 1 cană (200 gr) plină cu boabe de soia sau okara rămasă de la 

prepararea brânzei tofu
 ª 1 dovlecel ras, stors de zeamă
 ª 1 căpăţână de usturoi tocată
 ª 2 cepe verzi tocate mărunt
 ª 2 buchete de mărar (sau pătrunjel)
 ª 2-3 linguri făină de orz sau ovăz
 ª 1-2 linguri de pesmet

Soia se înmoaie de cu seara. A doua zi se fierbe 4 ore, dar la 
prima fierbere se aruncă apa după 10 minute. Apoi se mixează 
în blender cu 2 linguri de apă şi se amestecă dovlecelul, verdeaţa 
şi făina de orz sau ovăz. Se formează chifteluţe care se dau prin 
pesmet. Se coc pe hârtie de copt la 2000 C, 20 de minute pe o parte 
şi 20 de minute pe partea cealaltă.
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Dovlecei cu tofu

 ª 3-4 dovlecei
 ª 300 gr de tofu
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª mijlocul dovleceilor tocat mărunt
 ª 1 ardei roşu tăiat
 ª câţiva grăunţi de usturoi
 ª 1 linguriţă rasă de Frugola sau sare de mare
 ª 1 lingură de morcov ras fin
 ª 1 lingură de ţelină rasă fin
 ª 1 linguriţă pastă de roşii
 ª verdeaţă (mărar, pătrunjel) tocate foarte fin

Se spală dovleceii, se curăţă şi se taie în trei sau patru bucăţi 
dacă sunt mai lungi şi mai mari. Se curăţă bine de miez care se ală-
tură tocat bine, celorlalte ingrediente. Se amestecă bine şi se umplu 
dovleceii şi se toarnă deasupra un sos din pastă de roşii, apă şi un 
vârf de cuţit de sare. Se aşează într-un vas Jena  acoperit, se dau la 
cuptor la temperatura de 2000 C. După 20 de minute se scoate capa-
cul şi se lasă să se rumenească. Se servesc cu iaurt din soia.
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Chifteluţe din tofu

 ª 100 gr de tofu
 ª ½ linguriţă de Frugola
 ª 1 lingură de morcov ras
 ª câteva frunze de spanac crud
 ª 1 linguriţă seminţe de susan
 ª 1 ceapă mică tocată mărunt
 ª 1 grăunte de usturoi
 ª verdeaţă (morcov, leurdă) tocată mărunt

Se spală bine morcovul, spanacul, ceapa şi verdeaţa. Morcovul 
se rade fin şi celelalte se toacă mărunt. Tofu se zdrobeşte cu furcu-
liţa, apoi se amestecă bine toate ingredientele până devine o pastă 
omogenă. Cu mâna se formează chifteluţe care se coc la foc mic în 
cuptor pe hârtie de copt sau în tigaia non-adezivă fără ulei.
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Tofu cu orez

 ª 3 linguri de orez integral
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 4-5 ciuperci
 ª 2 linguri de mărar ras fin
 ª 1 ardei roşu
 ª 1-2 roşii mari
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª verdeaţă tocată mărunt
 ª 150 gr de tofu

Orezul spălat se pune la fiert cu ceapa tocată fin, ciupercile 
mărunţite, morcovul ras fin şi ardeiul tăiat mărunt. Se lasă să fiar-
bă la foc mic. Spre sfârşit se adaugă roşiile tăiate mărunt, Frugola 
şi tofu şi se amestecă bine. Se dă totul la cuptor pentru 15 minute, 
dar nu la foc prea mare.
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Smântână din soia (pregătită în casă) 

Reţetă de la sora noastră Lili Baciu.
 ª 1 pahar mare de soia boabe înmuiate peste noapte
 ª 1 pahar de apă
 ª 4-5 linguri de orez fiert şi răcit
 ª ½ linguriţă de sare de mare
 ª opţional – usturoi sau hrean

Soia bine spălată se ţine peste noapte la înmuiat. A doua zi se 
amestecă cu apa, se mixează şi se stoarce bine într-un tifon (este 
de fapt pregătirea unui lapte de soia foarte concentrat).

Se fierbe şi când s-a răcit se pune orezul fiert şi se mixează. 
Se adaugă sare şi, după gust, usturoi sau hrean. Este o smântână 
delicioasă care serveşte la îmbunătăţirea budincilor, a sosurilor şi 
a altor mâncăruri.

Lapte din orez

 ª 3 linguri de orez fiert
 ª 300-400 ml de apă
 ª 1 lingură de miere
 ª 1 banană (opţional)

Se pune orezul fiert împreună cu apa în blender şi se mixează 
la o turaţie mare. Apoi se strecoară – presând bine în strecurătoa-
re. Se îndulceşte cu o lingură de miere care se amestecă bine.
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Iaurtul de soia 

Reţetă de la sora noastră Lucica Rădulescu.

1 litru lapte soia se încălzeşte într-o cratiţă la 400 C. Apoi se 
amestecă într-un castronel cu un borcan de iaurt obişnuit, încetul 
cu încetul şi apoi se amestecă cu întreaga cantitate de lapte de 
soia. La început se foloseşte un iaurt din lapte de vacă, dar mai 
apoi, păstrăm maia din iaurtul făcut cu lapte de soia. Iaurtul se 
face dimineaţa şi se lasă la cald (la temperatura de 40 - 500 C) până 
a doua zi.

Atenţie, nu am reuşit să obţin un iaurt bun din soia decât cu 
lapte Sanitarium So Good regular şi cu iaurtul Danone 0% grăsime. 
Cu laptele de soia făcut în 
casă nu mi-a ieşit deloc.

Iaurtul de soia este 
foarte gustos şi are multi-
ple întrebuinţări:

- Se foloseşte ca o 
smântână peste bu-
dinci şi diverse mân-
căruri şi supe.

- Ca un sos, amestecat 
cu verdeaţă.

- Ca un desert delicios 
amestecat cu miere, 
cu fructe şi vanilie.

- Şi pur şi simplu ca o 
completare a mesei 
de seara.

Este hrănitor şi uşor 
de digerat.
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Lapte din seminţe sau mei

 ª 50 gr de nuci crude, alune sau migdale
 ª 150 ml de apă (dacă este nevoie ceva mai mult)

Se mixează în blender la treapta cea mai înaltă şi obţinem în 
prima fază smântâna de nuci sau seminţe. Daca mărim volumul 
de lichid de două sau trei ori, obţinem laptele de nuci sau seminţe.

Laptele de migdale este extrem de preţios şi strecurat printr-o 
strecurătoare fină sau tifon, are consistenţa şi valoarea laptelui.

Întrebuinţările sunt variate: la sosuri, budinci, dar şi ca atare 
la micul dejun reprezintă un aliment cu mare valoare nutritivă. 
Ceea ce rămâne prin strecurarea lichidului poate fi întrebuinţat 
fie ca smântână, fie într-o pastă de pus pe pâine.

Lapte din fulgi de ovăz

 ª 3 linguri fulgi de ovăz
 ª 300-400 ml de apă
 ª 1 lingură de miere

Procedeul e acelaşi ca cel al reţetei anterioare.

Hrana noastră, destinul nostru192



„Zahărul rafinat face la cei care îl consumă  
imposibilă digerarea altor alimente  

şi produce diverse intoleranţe alimentare.  
Zahărul este socotit astăzi o calorie goală  

pentru că nu aduce nimic din ceea ce organismul are nevoie:  
nici vitamine, nici săruri minerale, nici enzime.  

Acelaşi lucru se poate spune şi despre zahărul aşa zis brun.”  
(Dr. M. O. Bruker)

Deserturi



Tortul de castane

 ª 300 gr de făină completă proaspăt măcinată şi cernută
 ª 100 gr de miere
 ª 1 linguriţă praf de copt
 ª ½ linguriţă de sare
 ª 3-4 linguri coajă de portocale care a fost pregătită ca o dulcea-

ţă (portocale bio)
 ª 50 ml ulei de măsline sau smântână de soia sau smântână de 

ovăz

Se amestecă totul bine, se frământă şi se lasă 30 de minute. 
Se întinde o foaie nu prea groasă rotundă care se coace la 2000 C 
aproximativ 18-20 de minute şi se lasă să se răcească pe un grătar 
special. La fel se procedează şi cu cealaltă foaie.

Când s-au răcit se pune deasupra gem de portocale apoi cre-
ma de castane. Se aşează cu grijă a doua foaie şi la fel se procedea-
ză punând gem de portocale şi crema de castane. Se decorează în 
acelaşi fel şi lateral. Deasupra se ornează cu migdale tăiate mă-
runt şi felii mici de portocale.

Crema de castane:
 ª 1 kg de castane dulci
 ª 1 linguriţă praf de ghimbir
 ª 1 baton de vanilie sau praf 

de vanilie
 ª 100-150 gr de miere
 ª coji rase de portocală şi 1 

portocală mărunţită

Castanele se fierb 1-2 ore, 
până când se înmoaie bine, 
apoi se curăţă de coajă şi se transformă în piure cu ajutorul mi-
xerului. Se amestecă bine cu mierea, vanilia, ghimbirul, portocala 
tăiată şi cu coaja rasă.
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Gemul de portocale:
 ª 6 portocale
 ª 100 gr de miere
 ª praf de vanilie

Portocalele se curăţă de coajă, se dau prin belnder şi se fierb 
ca pentru dulceaţă cu mierea până scad.

Coaja de portocale – Orangeat:
 ª coaja de la cele 6 portocale
 ª apa ca să le acopere
 ª miere după gust
 ª vanilie praf

Coaja mărunţită cât mai mult, se fierbe până când scade, se 
adaugă mierea şi vanilia. Se poate pune în borcane de sticlă închi-
se la culoare şi utilizate când este nevoie. Este bine să întrebuin-
ţăm coji de la portocale netratate.

Grâu cu căpşuni

 ª 2 căni de grâu măcinat mare
 ª 1 lingură mare de miere
 ª 1 baton de vanilie
 ª 1 vârf de linguriţă de scorţişoară
 ª 1 cană de căpşuni proaspete sau din congelator sau 1 cană 

fructe de pădure (mure, afine, zmeură)

Se fierbe bine grâul şi când s-a mai răcit se amestecă cu mie-
rea, vanilia şi scorţişoara. Numai înainte de a-l servi adăugăm la 
amestec şi fructele.

195Deserturi



Desertul Mariana

 ª 1 cană plină cu mei
 ª 1-2 mere
 ª 1-2 banane
 ª 10-12 curmale fără sâmburi
 ª 1 lingură de migdale sau nuci mărunţite (facultativ)

Curmalele se pun la înmuiat de cu seara. A doua zi se fierbe 
meiul şi când s-a răcit se pune în blender împreună cu merele tă-
iate bucăţi, cu bananele tăiate şi curmalele mărunţite. Amestecul 
acesta dat prin blender devine o cremă extrem de gustoasă. Dato-
rită curmalelor nu mai este nevoie de miere. Se toarnă în castro-
naşe speciale şi se servesc ca desert. Cine doreşte poate să presare 
deasupra migdale sau nuci mărunţite. Este un desert delicios şi 
foarte hrănitor. În special copiii îl apreciază foarte mult.

Prăjitură rapidă

 ª 2 banane
 ª 2 linguri cu vârf de stafide (sau smochine tăiate mărunt)
 ª 2 linguri cu vârf făină de migdale sau de alune
 ª 1 păhărel mic cu suc proaspăt de portocale
 ª 2-3 linguri carob (pulbere de roşcove)
 ª eventual vanilie pulbere
 ª eventual fulgi de ovăz

Se zdrobesc bananele şi se amestecă totul foarte bine ca să 
devină o pastă omogenă. Dacă este prea moale se adaugă fulgi 
de ovăz până când pasta devine consistentă. Din acest amestec se 
pot face două variante:

1. Fie se formează un tortuleţ pe care îl ornăm cu feliuţe de 
portocale şi presărăm făină de migdale sau alune.

2. Fie modelăm aluatul sub forma unor biluţe pe care le dăm 
prin făină de alune sau migdale.

Înainte de a fi servite se ţin la frigider aproximativ 1 oră.
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Puding de griş cu fructe

 ª 2 căni de griş
 ª 1 cană de curmale fără sâmburi
 ª 3 kiwi
 ª 2 portocale mari
 ª 3 banane
 ª 1 baton de vanilie,
 ª 1 ceaşcă de migdale mă-

runţite
 ª lapte de soia sau lapte de 

ovăz cât cuprinde

Sosul: 
 ª 2 căni de căpşuni (pot fi şi congelate)
 ª 1 lingură de miere
 ª 1 linguriţă praf de vanilie

Grişul se fierbe la foc mic cu laptele de soia (sau de ovăz) până 
când devine o compoziţie ceva mai tare. Când s-a întărit se ia de 
pe foc, se lasă să se răcească puţin şi se amestecă cu fructele (kiwi, 
portocalele şi bananele) care au fost tăiate cubuleţe.

Curmalele fără sâmburi care le folosim pentru îndulcire au 
fost înmuiate în apă de cu seara. Acum se scurg bine şi le mixăm 
în blender până le transformăm în pastă. Această pastă se ames-
tecă bine cu grişul şi cu fructele.

Într-o formă specială, pe care o umezim turnăm compozi-
ţia şi o ţinem până a doua zi la frigider. A doua zi înainte de a 
servi la masă desertul acesta sănătos, răsturnăm compoziţia pe 
o farfurie mare. Trebuie să rămână tare şi să putem tăia felii ca 
să servim. Deasupra presărăm migdale sau nuci mărunţite, apoi 
sosul pregătit.

Sosul se face din căpşuni date prin blender sau transformate 
în pastă cu mixerul vertical, la care adăugăm miere. 
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Tort din curmale

 ª 3 căni de curmale fără sâmburi
 ª 200 gr de stafide
 ª 5-6 linguri făină de alune
 ª sucul de la 2 lămâi
 ª 2 căni fulgi de ovăz
 ª 1 vârf cuţit praf de ghimbir
 ª 1 portocală

Se pun curmalele la înmuiat 
de cu seara şi separat stafidele. A 
doua zi se transformă curmalele, 
după ce s-au scurs de apă, cu mixe-
rul, într-o pastă. Se adaugă ghimbi-
rul. Aceasta reprezintă crema.

Pentru blat: se scurg bine de apă stafidele, se amestecă cu praf 
de ghimbir (1 vârf de cuţit) şi fulgii de ovăz până când devine 
suficient de consistent pentru ca să se poată forma un blat. Se mai 
adaugă şi făina de alune. Se amestecă bine şi se formează primul 
blat pe o farfurie mare, cu ajutorul unui cuţit special lat.

Acest blat trebuie să fie suficient de gros (1 - 1 ½ cm). Peste el 
se întinde cu grijă crema. Apoi se formează al doilea blat care se 
întinde cu grijă. Din nou se acoperă cu cremă ca o glazură care se 
întinde bine şi pe margini. Se ornează cu felii micuţe de portocale. 
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„Aşa zisele boli ale civilizaţiei  
(diabetul, infarctul, obezitatea, ulcerul gastric şi duodenal) 

apar mai ales datorită produselor rafinate  
ca zahărul şi făina albă, orezul decorticat etc.”  

(Dr. Med. Cleave şi Dr. Med. Campbell, Anglia - 1965)

Prăjituri din aluaturi  
nepericuloase

0% ouă

0% făină albă

0% grăsimi animale

0% zahăr (inclusiv cel brun)

Totuşi sunt gustoase şi hrănitoare



Draga noastră soră Lucica Rădulescu din Darmstadt (Ma-
rienhöhe), Germania, ne-a dăruit aceste reţete care sunt 
„nepericuloase”, dar extrem de gustoase. În primul rând 

nu conţin niciun fel de zahăr. Îndulcirea se face folosind curmale 
şi făina întrebuinţată este integrală.

Apoi, nu au grăsime! În loc de grăsimile obişnuite întrebuinţate 
la prăjituri se utilizează smântâna de soia. Aceasta se găseşte în 
marile supermarket-uri ( cu numele de Apro sau Provamel).

De obicei, se pregătesc un kilogram de curmale fără sâmburi. 
Se lasă peste noapte la înmuiat apoi se mixează a doua zi, se fierb 
10 minute şi astfel devin un fel de marmeladă care se poate păstra 
în frigider şi din care luăm cât avem nevoie ca să îndulcim diver-
sele preparate.
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Aluatul de bază

 ª ½ sau 1 litru de lapte de soia (depinde de cât aluat avem ne-
voie)

 ª 1 cutie de smântână de soia
 ª 3 linguri cu vârf pastă de curmale
 ª 1 cubuleţ de drojdie
 ª 1 vârf mic de cuţit cu sare
 ª coajă de lămâie rasă
 ª vanilie pulbere
 ª făină cât cuprinde (făină completă)

Cantitatea de făină depinde de cantitatea de lapte de soia şi mai 
ales de ceea ce dorim să facem. Se frământă bine după ce am adă-
ugat toate ingredientele până când se desface de pe degete. Apoi 
se lasă la crescut. Din acest aluat se pot face o mulţime de bunătăţi: 
plăcintă cu mere, tarte, torturi, cozonac, gogoşi etc.

Tartă

Aluatul de bază se întinde într-o formă de tartă şi se coace în 
cuptor. Apoi fructele pe care dorim să le punem deasupra, fie le lă-
săm aşa crude şi servim tarta imediat, fie le pregătim cu agar-agar.

Se spală fructele, cele mai mari se taie felioare şi se lasă deo-
parte. Se face un sirop slab îndulcit din curmale, se amestecă bine 
cu o linguriţă de pulbere de agar-agar şi se fierbe. Când este puţin 
răcit se adaugă fructele. Numai când s-a răcit aproape complet se 
pune deasupra aluatului.
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Plăcintă cu mere

Acelaşi aluat se întinde şi se pune în forma acoperită cu hârtie 
de copt. Se dă la cuptorul încins numai 15 minute.

Pregătirea merelor
Se curăţă merele şi se taie feliuţe subţiri. Se pun stafide, pastă 

de curmale şi scorţişoară. Merele se amestecă bine şi se pun pe 
blatul de aluat care a fost la cuptor. Deasupra se întinde altă foaie. 
Se pensulează cu lapte de soia şi se dă la cuptor. 
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Cozonacul

 ª aluatul de bază
 ª seminţe de mac
 ª lapte de soia
 ª pastă de curmale
 ª coajă rasă de lămâie
 ª stafide

Aluatul pe care vi l-am prezentat se întinde pe masa presărată 
cu făină şi deasupra se pune umplutura.

Umplutura: sămânţa de mac zdrobită în râşniţa electrică de 
cafea se amestecă în lapte de soia fiert uşor, se adaugă pasta de 
curmale şi coaja rasă de lămâie.

Peste aluatul întins se pune umplutura şi se presară stafide. 
Se rulează uşor şi se pune în forma de cozonac acoperită cu hârtie 
de copt. Se coace la 1700 C cam 15 minute şi apoi la 180-1900 C, 40 
de minute.
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Tort cu mere 

 ª 800 gr făină completă de grâu
 ª 500 ml lapte de soia
 ª 1 doză smântână de soia – în comerţ se găseşte această smân-

tână de soia
 ª lămâie rasă
 ª portocală rasă
 ª pastă de curmale, 

cu o parte îndulcim alu-
atul şi cu cealaltă parte 
compoziţia cu mere

 ª ½ cubuleţ de drojdie
 ª 4-5 mere rase
 ª 1 linguriţă de scorţi-

şoară
 ª 1 lingură de stafide

Se face aluatul care nu trebuie să fie tare. Se frământă până 
când nu se mai lipeşte de mână şi se lasă la dospit. Foaia se în-
tinde într-o tavă pe hârtie de copt. Merele se rad, se amestecă  
stafidele şi scorţişoara şi se pun crude deasupra aluatului. Se face 
o nouă foaie care se pune deasupra merelor. Se pune la cuptor 10 
minute la 1800 C şi 25 de minute la 2000 C.
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Desert din grâu 

 ª 500 gr de grâu uşor zdrobit în moara casnică
 ª 2-3 linguri pastă de curmale
 ª 2-3 banane zdrobite
 ª vanilie
 ª scorţişoară
 ª 3 linguri de nuci mărunţite
 ª 2 linguri de gem (caise sau măceşe)

Se fierbe grâul cât este nevoie şi când s-a mai răcit se amestecă 
cu pasta de curmale (care se face ca de obicei), cu bananele zdro-
bite, vanilia, scorţişoara şi nucile. Deasupra se pune un strat de 
gem de caise sau măceşe (pe care le avem în casă).
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Hrana vie de vindecare



Astăzi nutriţioniştii au descoperit şi mai mult.  
Acele minunate substanţe secundare din plante. 

„Medicii ar trebui să recomande ca terapie hrana vie.”
(Dr. Edmund Semler, Universitatea Justus, Giessen - Germania)



Acest capitol are o importanţă uriaşă pentru recâştigarea 
vitalităţii noastre. Bolnavii grav, cărora medicii nu le-au 
mai dat nicio speranţă s-au vindecat cu această hrană şi au 

continuat să mănânce şi mai departe numai hrană vie. Bineînţeles 
trebuie în primul rând ca cei suferinzi să fie informaţi cu adevărat, 
să îşi ia răspunderea propriului organism şi a întregului lor destin 
şi să-şi pună încrederea în medicul nostru cel mare, Domnul Isus 
Hristos.

În occident alternativa unei alimentaţii numai din crudităţi 
vegetale pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, a luat o 
amploare din ce în ce mai mare. Şi aceasta pentru că oamenii au 
devenit din ce în ce mai conştienţi şi mai informaţi pentru păs-
trarea sănătăţii, iar mulţi dintre ei sunt decepţionaţi de terapiile 
pe care medicina modernă le oferă şi caută o alternativă naturală 
pentru prevenirea şi tratarea bolilor.

Din punct de vedere ştiinţific puterea extraordinară, terape-
utică a acestei alimentaţii prin crudităţi vegetale a fost desco-
perită de curând, cu toate că încă din secolul XIX - XX au fost 
medici „mari” care au aplicat-o în clinicile lor ca terapie şi au 
obţinut rezultate uimitoare, iar numele şi experienţa lor au in-
trat în istoria medicinei. Astăzi, se ştie cu siguranţă cât de im-
portante sunt cerealele complete (integrale) pentru sănătatea 
noastră, legumele şi fructele crude cu minunatele lor substanţe 
vitale pe care le conţin. Termenul care a apărut în vocabularul 
ştiinţific al nutriţioniştilor moderni de „hrană vitală completă” 
nu mai este un secret pentru nimeni.

Şi poate, argumentul cel mai puternic pe care îl aduc astăzi 
oamenii de ştiinţă în favoarea unei hrane vitale, preponderent 
de crudităţi vegetale, este energia luminoasă pe care legumele şi 
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fructele crude o primesc de la soare. Această energie luminoasă 
(fotoni) este primită cu recunoştinţă de organism care o foloseşte 
pentru a-şi menţine sănătatea şi vitalitatea.

Cu cât alimentaţia noastră este mai bogată în legume, plante 
şi fructe crude şi cu cât conţine mai mulţi „fotoni”, cu atât orga-
nismul nostru va fi mai sănătos, mai vital şi mai plin de energie.6 

Totuşi, vă atrag atenţia ca înainte de a trece la o astfel de tera-
pie, să o faceţi cu multă grijă, mai ales cei care au mâncat carne şi, 
în general, proteine animale şi chiar cei care în decursul vieţii lor 
au consumat numai mâncare pregătită termic.

Organismul acestor persoane va reacţiona prompt prin eli-
minarea toxinelor şi curăţarea întregului organism. Din această 
cauză eu propun să începeţi cu micul dejun ca hrană vie, apoi 
introduceţi în faza a doua sucurile proaspete de legume şi fructe, 
salate bogate la prânz şi numai după ce organismul s-a obişnuit 
cu adevărat, treceţi la meniul complet de crudităţi. În tot acest 
timp beţi multe lichide, odihniţi-vă suficient şi mergeţi mult prin 
aer curat. Nu uitaţi nici băile de lumină şi soare aşa cum le-am 
prezentat în primul volum.

Dacă veţi respecta întotdeauna aceste condiţii, corpul dumnea-
voastră vă va fi recunoscător, se va însănătoşi şi starea de bine şi bu-
curie pe care o veţi simţi nu va putea fi cu nimic altceva comparată.

Dacă la început veţi constata o reducere rapidă a greutăţii, nu vă 
speriaţi. Este primul pas pe care organismul îl face ca să restabilească 
ordinea. Continuaţi şi organismul va avea grijă să-şi recupereze kilo-
gramele pierdute şi curând veţi ajunge la greutatea ideală.

Aşa cum am scris în primul volum, specialiştii nutriţionişti 
din marile institute ştiinţifice ale lumii ştiu astăzi că lipsurile 
în substanţe vitale din hrana noastră reprezintă cauza nr. 1 de 
îmbolnăvire. Tatăl nostru Ceresc a ştiut bine atunci când a creat 
fructele, legumele, cerealele, seminţele şi toate verdeţurile, că în 
ele se găseşte secretul vieţii şi al sănătăţii.

6 Cei doi mari savanţi care în ultimii ani s-au ocupat de energia luminoasă a soarelui 
(fotonii) sunt Prof. Albert Popp şi Prof. Dr. Manfred Hoffmann.
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Am auzit adesea la cele mai bolnave persoane că nu pot su-
porta crudităţile, nici legumele şi nici fructele. Multe din aceste 
persoane se plâng de dureri de stomac, de abdomen, invocă o 
aciditate gastrică crescută sau pur şi simplu nu sunt obişnuite. 
Aceste plângeri le-am auzit mereu şi le-am găsit consemnate la 
marii medici conducători de clinici, iar terapia cu această hrană 
de vindecare aplicată, a arătat că bolnavii nu numai că s-au obiş-
nuit, dar mai ales la ei rezultatul a fost copleşitor.

Există însă nişte condiţii care trebuie respectate ca să reu-
şească. Hrana vie de vindecare va fi pregătită cu grijă respectând 
reţetele pe care vi le propunem. La cei cu gastrite acide se vor 
mărunţi toate crudităţile cu ajutorul blenderului şi se va adăuga 
gel de grâu sau orz sau orez (aşa cum v-am prezentat în primul 
volum).

Este bine ca terapia să înceapă cu sucuri proaspete de legume 
şi fructe. Sucurile nu se vor bea ci, se vor mesteca încet în gură 
amestecând mereu cu saliva.

Când se va trece la crudităţile rase fin, la salate sau felul doi, 
va trebui să-şi ia bolnavul timp suficient şi să mestece foarte bine. 
Specialiştii spun să nu fie înghiţită mâncarea decât după ce a fost 
cel puţin de 30 ori mestecată. Numai printr-o mestecare perfectă 
organismul primeşte toate componentele de valoare vitală şi toto-
dată, încetul cu încetul, se formează gustul adevărat pentru hrana 
de calitate, cea care ne-a fost dată de Tatăl nostru Ceresc.

În acest timp în care organismul începe să se vindece sunt 
total oprite condimentele iritante ca: muştarul, piperul, ardeiul 
iute, curry şi bineînţeles cafeaua, ceaiul negru, ceaiul verde, al-
coolul şi tutunul. Toate acestea din urmă, pe lângă acţiunea lor 
toxică asupra organismului sunt inhibitori ai gustului adevărat şi 
socotite substanţe cancerigene.

În ultimul capitolul al acestei cărţi aveţi indicaţii pentru re-
gimul strict în diversele cazuri de boală. Dar aceste reţete pentru 
hrana vie de vindecare sunt pe o perioadă lungă de timp, iar în 
unele cazuri pentru toată viaţa cum este în cazul bolilor grave 
degenerative (ca de exemplu scleroza în plăci).
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Eu mă gândesc la problemele pe care le veţi ridica şi puţin 
acest gând mă sperie. Pentru că ştiu din propria experienţă şi din 
ceea ce am văzut la alţii că în lumea noastră atât de grăbită, cu 
greu îşi ia cineva timp, atâta vreme cât se mai poate ţine pe pi-
cioare să se îngrijească cu adevărat, să mediteze, să se întrebe şi 
să-şi răspundă la sensul şi motivele bolii.

Când ai eliminat toate otrăvurile, toate chimicalele din viaţa 
ta, când te-ai hotărât să urmezi legile naturii, atunci trebuie să ştii 
că, aceasta cere timp, cere răbdare, voinţă şi încredere în Dumne-
zeu. Atunci să ştii că ai intrat sub paza şi conducerea Cerului şi 
vei fi în legătură cu el.

Chiar dacă bolnavul nu mai poate să se îngrijească singur, cei 
din familie vor lua în mâinile lor această sarcină. Şi nu am să uit 
niciodată ceea ce mi-a spus un psiholog: „ce formidabil dar pri-
meşti din partea Cerului atunci când ai în grijă un bolnav pe care 
îl iubeşti”. Cazuistica pe care v-o prezint la sfârşitul capitolului 
vorbeşte de la sine. În general, această terapie cu hrană vie este 
recomandată în următoarele boli:

 ª Bolile reumatismale
 ª Bolile de piele (eczeme, psoriazis, urticarie)
 ª Obezitate
 ª Bolile cardiovasculare
 ª Diabet mellitus tip II (inclusiv urmările ca gangrene etc.)
 ª Bolile renale
 ª Scleroza multiplă
 ª Bolile hepatice şi ale vezicii biliare
 ª Bolile stomacului şi intestinului (gastrite, constipaţie, entero-

colite etc.)
 ª Alergiile
 ª Bronşita asmatică
 ª Migrenele
 ª Cataracta şi Glaucomul
 ª Nevralgiile
 ª Diverse boli ale sistemului nervos
 ª Amigdalitele
 ª Boala Basedow
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 ª Tulburări ale sistemului neuro-vegetativ, mai ales la meno-
pauză

 ª Stări febrile
Este bine ca această schimbare majoră a alimentaţiei să se facă 

la început prin introducerea sucurilor şi dieta severă pentru trei 
zile (de la clinica Dr. Birker-Benner). Apoi se va trece treptat la 
această hrană vie de durată.

Câteva indicaţii practice
Întrebuinţaţi legumele ca şi fructele cele mai proaspete. Pen-

tru legume cel puţin două sortimente care cresc deasupra pămân-
tului şi alte două care cresc în pământ, căci fiecare dintre acestea 
conţin diferite substanţe vitale care sunt esenţiale pentru noi.

Legumele şi fructele cultivate biologic să fie întrebuinţate cu 
coajă. Mai ales castravetele care, uimitor, conţine multe şi esenţi-
ale substanţe vitale. Îl spălăm bine cu peria.

Nu lăsaţi deloc legumele şi fructele să stea în apă. Este esen-
ţial ca prelucrarea legumelor şi fructelor în bucătărie să fie făcută 
exact înaintea mesei şi imediat amestecate cu sos, dacă este cazul, 
pentru că oxigenul din atmosferă distruge substanţele vitale.

Întrebuinţaţi numai uleiuri obţinute prin presare la rece.
Aproape deloc sare. Întrebuinţaţi cât mai multe plante verzi 
proaspete sau uscate şi ceapă, usturoi, hrean.

Niciodată nu amestecaţi la aceeaşi masă fructele cu legume-
le. La situaţiile de mare solicitare când sunteţi stresaţi, procedaţi 
cum procedez şi eu. Fac o zi numai de fructe şi când şi când de-a 
lungul zilei câte o mână (chiar un pumn plin) de seminţe sau nuci. 
Acum să începem cu micul dejun.

Cel mai potrivit mic dejun este cel în care toate componentele 
sunt vii, nu a fost trecut nimic prin foc.
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Müsli cu măr şi secară încolţită

Trebuie ca fulgii să fie făcuţi în casă sau să folosiţi cereale încolţite.
 ª 1 lingură de miere
 ª 1 banană
 ª 1 măr
 ª ½ linguriţă de susan
 ª 10 căpşuni (sau alte fructe de sezon)
 ª 1 lingură de germeni de secară crescuţi suficient de mult sau 

2 linguri de fulgi de secară
 ª apă

Banana se taie în 
bucăţele, mărul la fel 
şi se adaugă toate in-
gredientele din reţetă 
inclusiv germenii de 
secară şi mierea. Se păs-
trează numai căpşu-
nile. Se adaugă puţină 
apă şi se mixează totul 
în blender până devine 
ca o cremă. Acest müsli 
se ornează cu căpşuni 
sau alte fructe. Atenţie, 
cei bolnavi de diabet 
nu vor pune miere.
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Müsli cu măr, fulgi sau germeni de grâu  
şi lapte de migdale

 ª 2 linguri de germeni de grâu încolţiţi sau 2 linguri de fulgi de 
ovăz făcuţi în casă

 ª 1 linguriţă de stafide
 ª 1 măr
 ª câteva fructe de sezon
 ª 1 linguriţă seminţe de dovleac
 ª 1 lingură făină de migdale
 ª câteva picături de lămâie
 ª apă pentru înmuierea fulgilor peste noapte

Toate ingredientele se introduc în blender, bineînţeles după 
ce fructele au fost mărunţite, iar seminţele transformate în făină 
cu ajutorul râşniţei electrice. Fructele de sezon se mărunţesc şi se 
pun deasupra.

Müsli cu pere, fulgi proaspeţi de ovăz şi nuci

 ª 2 linguri fulgi de ovăz făcuţi proaspeţi în casă
 ª 1 pară
 ª 2 linguri cireşe sau alte fructe de sezon
 ª 1 linguriţă seminţe de floarea soarelui
 ª 1 banană
 ª 2 nuci
 ª apă pentru înmuiat

Fulgii de ovăz se înmoaie de cu seara. Apoi împreună cu para 
şi banana se mixează în blender. Se adaugă seminţele şi nucile 
mărunţite, iar deasupra se ornează cu cireşe.
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Müsli cu măr, căpşuni şi fulgi de mei

 ª 2 linguri fulgi de mei (făcuţi în casă)
 ª 1 banană
 ª 10 căpşuni
 ª 1 lingură seminţe de in transformate în făină în râşniţa de  

cafea
 ª 1 măr mare
 ª 1 linguriţă de stafide

Fulgii de mei se pregătesc cu o zi înainte şi se lasă în puţină 
apă la înmuiat în frigider. A doua zi se mixează în blender împre-
ună cu mărul, banana, stafidele şi seminţele de in transformate în 
făină. Căpşunile se pun deasupra.

Bineînţeles, puteţi folosi şi alte reţete vii pentru micul dejun.
Cei mai mulţi care încearcă să treacă la acest fel de terapie pentru 
vindecare, preferă să mănânce dimineaţa numai fructe.

Vă atrag atenţia, pentru cei care suferă grav de ficat să elimine 
pentru o perioadă (pe care organismul însuşi o va hotărî) semin-
ţele şi nucile. Aşa cum v-am prezentat în primul volum, bolnavii 
hepatici trebuie să evite total grăsimile.

Müsli cu cereale încolţite * 

Cerealele se pun la încolţit cu câteva zile înainte. Este bine să 
aveţi în casă permanent cereale încolţite: grâu, secară, orz etc.

Alegeţi cerealele încolţite pe care le doriţi şi puneţi două lin-
guri pline în puţină apă, suc de lămâie, măr, banană şi alte fructe 
de sezon. Introduceţi totul în blender şi mixaţi. Veţi obţine un 
müsli ca o cremă pe care îl veţi digera cu uşurinţă. Deasupra pu-
teţi decora cu fructe de pădure.

* Cum se procedează pentru încolţirea cerealelor găsiţi la sfârşitul capitolului.
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Pastă cu seminţe de dovleac

 ª 2 linguri cu vârf de seminţe 
de dovleac

 ª 2 linguri germeni proas-
peţi de orz

 ª ½ linguriţă de Frugola
 ª 1 ceapă verde sau ceapă 

obişnuită tocată mărunt
 ª 1 legătură de verdeaţă
 ª puţină apă pentru amestec

Germenii de orz se transformă în piure cu ajutorul râşniţei 
electrice de cafea. Apoi se amestecă bine toate ingredientele până 
devine o pastă omogenă.

Pastă de pus pe pâine

 ª 2 linguri de grâu încolţit (secară sau orz)
 ª 1 linguriţă rasă de Frugola
 ª 1 lingură de tofu făcut proaspăt în casă
 ª câteva picături suc de lămâie
 ª 2 grăunţi de usturoi daţi prin presă
 ª puţin lapte de soia
 ª câteva frunze de leurdă

Totul se mixează cu ajutorul mixerului până când se ajunge 
la consistenţa unei paste. Se poate folosi pusă pe pâine sau se pot 
umple roşiile cu ea şi se foloseşte ca aperitiv.
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Pastă de pus pe pâine

 ª 5 linguri fulgi de ovăz făcuţi în casă
 ª 1 lingură tofu (făcut în casă)
 ª leurdă tocată mărunt (sau ceapă)
 ª 1 lingură făină din seminţe de in
 ª ½ linguriţă Frugola
 ª ½ linguriţă fulgi de drojdie
 ª apă pentru amestecul ingredientelor

Fulgii de ovăz făcuţi în casă se înmoaie de cu seara în apă şi 
se pun la frigider. A doua zi se amestecă totul bine cu mixerul 
vertical.

Pastă de pus pe pâine - Crema Nuga

 ª 200 gr de alune măcinate fin
 ª 50 gr de carob (făină de roşcove)
 ª ½ linguriţă praf de vanilie
 ª ½ linguriţă de scorţişoară
 ª 100 -150 ml de apă
 ª eventual 2 linguriţe cu vârf de miere

Se omogenizează totul foarte bine cu mixerul şi se păstrează 
în frigider în borcane cu capac.
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Pastă picantă

 ª 2 roşii
 ª 200 gr făină de grâu măcinată fin
 ª 2 linguri pline cu seminţe de susan măcinate fin cu râşniţa 

electrică
 ª 2 linguriţe de ceapă tocată fin
 ª 1 vârf de cuţit de nucşoară
 ª câteva picături de suc de lămâie
 ª 1 linguriţă de Frugola

Roşiile se mixează şi se amestecă apoi cu toate ingredientele. 
Se poate păstra în borcan de sticlă închis timp de 2 zile. Pe acest 
model în care toate ingredientele sunt vii şi nu este nimic trecut 
prin foc, puteţi face şi alte paste.

Sandwich cu castraveţi

 ª 2 felii de pâine completă
 ª 2 frunze de salată
 ª 2 felii de roşii
 ª ½ avocado (opţio-

nal)
 ª câteva felii de cas-

travete
 ª plante verzi după 

gust (mărar, patrun-
jel etc.)

Se taie roşia, castrave-
tele şi eventual avocado 
în felii subţiri. Se aşează 
foaia de salată pe pâine şi 
legumele deasupra.
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Sandwich „putere”

 ª 2 felii de pâine completă
 ª 2 felii de roşii
 ª 2 frunze de salată
 ª 2 felii brânză de migdale sau pastă de migdale
 ª diverse ierburi proaspete aromate (după gust)

Peste pâine se pun frunzele de salată, apoi presăraţi ierburi 
aromate, legumele şi feliile de brânză. Folosiţi din belşug verdea-
ţa proaspătă: mărar, pătrunjel, leuştean, tarhon, cimbru, busuioc, 
leurdă, ceapă şi usturoi verde.

Faceţi sandwich-uri cu legume crude tăiate peste pasta întinsă 
pe pâine (roşii, castraveţi, ridiche, ceapă şi frunze de salată).

Pastă pentru sandwich-uri

 ª 5 linguri miez de nucă (sau 5 linguri făină de migdale)
 ª 2 linguri de făină măcinată proaspăt (fin) de orz (sau 4 linguri 

fulgi de ovăz)
 ª ½ linguriţă de Frugola
 ª 1 ceapă mică de apă tocată mărunt
 ª 1 lingură suc de lămâie
 ª 1 lingură fulgi de drojdie
 ª apă pentru a transforma totul într-o pastă consistentă.

Nucile curăţate se macină în râşniţa electrică de cafea şi se 
transformă în făină. Apoi se amestecă bine cu celelalte ingredien-
te. Se serveşte pe pâine completă cu o felie de roşie sau o frunză 
de salată.
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Marmeladă din fructe uscate

Prune sau caise sau curmale, apă şi scorţişoară - facultativ. 
Fructele se pun la înmuiat în apă timp de 4-5 ore. Se scot sâmbu-
rii de la cele cu sâmburi. Se mixează totul foarte bine până  când 
devine ca o cremă. Cine doreşte poate să adauge şi făină de nuci, 
alune sau migdale.

Marmeladă din fructe crude

 ª 1 banană
 ª 7-8 căpşuni sau afine sau mure sau orice fruct doriţi

Se mixează totul. Se poate întrebuinţa orice fruct de sezon. În 
timpul iernii folosiţi provizia de fructe pe care le-aţi congelat. 
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Pâinea

Pâinea ca şi biscuiţii se poate prepara fără să fie supusă la o 
temperatură care să depăşească 600 C. În acest fel înlăuntrul alu-
atului temperatura nu va depăşi 450 C căci după această tempe-
ratură preţioasele enzime şi o parte din vitamine vor fi distruse.

Pâinea coaptă la soare

 ª 1 kg de grâu măcinat fin
 ª 2 linguriţe de coriandru
 ª chimion, anason şi susan fin măcinate
 ª 3 linguri de hrişcă (măcinată)
 ª 330 gr seminţe floarea soarelui măcinate
 ª 550 ml de apă călduţă

Toate ingredientele uscate se amestecă bine, apoi începe să se 
toarne apa încetul cu încetul, se frământă bine şi se formează cu 
mâinile umede o pâine care se coace fie la soare, fie în cuptor la 
550 C. Cei care au pregătit această pâine mi-au spus că are un gust 
deosebit şi se taie foarte uşor. Din acelaşi aluat se pot face şi chifle.
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Pâine cu grâu germinat şi seminţe de dovleac

 ª 150 gr grâu încolţit
 ª 300 gr grâu măcinat fin
 ª 1 lingură seminţe de dovleac
 ª 125 ml de apă
 ª pătrunjel

Germenii de grâu se mixează cu mixerul vertical sau se trec 
prin maşina de tocat, se amestecă grâul măcinat fin cu pătrunjelul 
spălat, uscat şi tocat fin şi apa care se toarnă încetul cu încetul. 
Se frământă bine, apoi se formează cu mâinile umede pâinea, se 
presară deasupra seminţe de dovleac şi se usucă în cuptor la tem-
peratura de 600  C.
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Pâinea săracului

 ª 8 ceşti de apă
 ª 2,270 kg făină integrală măcinată proaspăt
 ª 1 linguriţă drojdie

Încălziţi apa, puneţi în ea drojdia şi jumătate din făină. Acope-
riţi şi lăsaţi aluatul să dospească cam 4-6 ore în funcţie de tempe-
ratură. Apoi frământaţi aluatul adăugând restul de făină. Lăsaţi-l 
să crească peste noapte într-un loc răcoros. Formaţi din aluat pâi-
ni rotunde sau lungi. Acoperiţi-le şi lăsaţi-le să crească din nou 
până ce îşi dublează volumul (aproximativ 1 oră). Coaceţi pâinea 
aproximativ 50 de minute la 1760 C.
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Supele

Supă de legume

 ª 2 linguri de morcov ras
 ª 2 linguri rădăcină de pătrunjel
 ª 2 linguri de ţelină rasă fin
 ª 3 linguri de broccoli mărunţit
 ª 1 ardei gras tăiat mărunt
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 5-6 grăunţi de usturoi
 ª verdeaţă tocată fin: pătrunjel, mărar, leuştean, tarhon etc.
 ª 2 roşii tăiate mărunt sau suc de roşii
 ª 2 litri de apă plată
 ª suc de lămâie după gust

Se pun toate ingredientele în apă.

Se mai adaugă:
 ª 2 linguriţe de Frugola
 ª 2 linguriţe fulgi de drojdie

Această supă trebuie consumată proaspătă. Nu se ţine la fri-
gider de pe o zi pe alta.
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Supă cu castravete, avocado şi mărar

 ª 1 castravete
 ª ½ avocado
 ª 1 buchet de mărar
 ª 1 ardei roşu
 ª 2 linguri seminţe de floarea soarelui măcinate fin în râşniţa 

electrică
 ª 500 ml de apă plată
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª Suc de lămâie

Castravetele se taie bucăţele şi se mixează împreună cu avoca-
do scos din coajă. În blender se adaugă încetul cu încetul făină de 
seminţe de floarea soarelui. Se taie cubuleţe ardeiul şi se amestecă 
totul.

Supă de cartofi

 ª 1 litru apă (preferabil încălzită sub 300 C)
 ª 1 cartof ras
 ª 1 morcov ras
 ª 50 gr seminţe de in măcinate fin (în râşniţa electrică)
 ª hrean ras
 ª 1 ceapă mică
 ª usturoi
 ª 2 linguriţe de Frugola
 ª măghiran
 ª cimbru
 ª leuştean

Se amestecă toate ingredientele în apă călduţă. Înainte de a se 
consuma se lasă o jumătate de oră.
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Cremă de dovlecei şi alte zarzavaturi

 ª ½ litru de supă clară de legume
 ª 1 lingură rasă de Frugola
 ª 2 dovlecei potriviţi
 ª 1 gulie
 ª 1 cartof
 ª 1 ceapă
 ª 3-4 grăunţi de usturoi
 ª 1 morcov
 ª 2 roşii
 ª spanac, câteva frunze

Toate aceste legume spălate şi mărunţite se mixează în blen-
der cu 1 cană de supă clară de legume şi se amestecă apoi cu re-
stul supei. Se pune Frugola, iar în farfurie se pune câte o linguriţă 
de fulgi de drojdie şi 1 linguriţă de suc de lămâie.

Ar trebui să prezentăm acum salatele, dar pe acestea le găsiţi 
în detaliu descrise în carte la capitolul salate.
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Mâncăruri pentru hrana vie

Ghiveci în sos de roşii

 ª 2 dovlecei
 ª 1 vânătă
 ª 1 ardei  
 ª 1 morcov
 ª suc de roşii     

Sosul de roşii
 ª 2 roşii sau 500 ml suc roşii sau 1 linguriţă pastă roşii
 ª  ½ avocado
 ª busuioc

Legumele bine spălate şi curăţate se taie în bucăţele de jumă-
tate de cm, apoi se amestecă.

Pregătirea sosului: roşiile se spală şi se taie, busuiocul se spală 
şi toate ingredientele se mixează cu mixerul vertical, apoi se pune 
sosul peste legume.
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Ciuperci umplute

 ª 8 ciuperci mari
 ª 100 gr de secară germinată
 ª 1 lingură nuci de caju
 ª ½ avocado
 ª ¼ ardei
 ª pătrunjel
 ª 3 ridichi roşii mici
 ª coriandru
 ª nucşoară

Ciupercile se curăţă, se spa-
lă şi se scot codiţele. Germenii de 
secară şi nucile de caju se mixează 
în râşniţa de cafea. Ardeiul spălat 
împreună cu jumătatea de avoca-
do scoasă din coajă şi cu codiţele 
ciupercilor se mixează cu mixerul vertical. Cele două părţi mixate 
se amestecă şi se umplu ciupercile cu grijă. Ridichiile spălate se taie 
felioare şi se garnisesc ciupercile.

Roşii umplute I

 ª 4 roşii mari  
 ª 100 gr de spanac

Sosul
 ª 30 gr de grâu încolţit
 ª 1 linguriţă ulei de măsline presat la rece

Roşiile se spală şi se scoate miezul din ele. Spanacul se spală, 
se taie şi împreună cu germenii de grâu, miezul de la 2 roşii se 
mixează, se amestecă apoi cu uleiul şi cu această pastă se umplu 
roşiile.
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Roşii umplute II

 ª 3-4 roşii
 ª 3-4 linguri grâu încolţit
 ª 3-4 linguri orz încolţit
 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 3-4 grăunţi de usturoi 

tocat mărunt
 ª spanac crud tăiat mărunt
 ª verdeaţă tocată mărunt
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª fulgi de drojdie

Se macină cerealele încolţite în maşina electrică de râşnit ca-
fea şi apoi se amestecă toate ingredientele. Se scoate miezul de la 
roşii şi se umplu roşiile cu amestecul făcut.

Aproape „curcan”  

Reţetă din cartea Rondei Malkmus.
 ª 1 cană de migdale (transformate în făină)
 ª 2 roşii mijlocii
 ª 5 linguri de dovlecei
 ª ¼ linguriţă de salvie
 ª 1 cană de ţelină
 ª 1 cană de morcov
 ª 5 linguri de dovleac galben
 ª 1 lingură de pătrunjel
 ª 2 linguri făină din seminţe de in
 ª frunze de salată

Toate legumele vor fi spălate şi rase. Combinaţi toate legume-
le cu făina de migdale până când devine consistentă ca un aluat. 
Puneţi-l într-o formă la frigider şi serviţi-l pe foi de salată.
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Brânză din seminţe

 ª 5 linguri seminţe de floarea soarelui
 ª 5 linguri de migdale
 ª Apă se pune până se obţine o pastă

Seminţele toate se transformă în făină cu ajutorul râşniţei elec-
trice. Amestecaţi cu apa până când se obţine o pastă. Apoi puneţi 
pasta într-un borcan. Lăsaţi să stea la temperatura camerei 4-8 
ore până când „brânza” se separă de lichid (brânza se va ridica 
deasupra). Se pot adăuga ierburi, arome etc.

Plăcintă cu brânză din seminţe şi legume

 ª 10 linguri de brânză din seminţe cu legume (morcov, ţelină, 
ceapă, dovleac)

 ª 20 linguri frunze salată sau spanac
 ª 2 ½ linguri morcov
 ª 2 ½ linguri ceapă tocată
 ª 2 ½ linguri broccoli
 ª 2 ½ linguri conopidă
 ª 5 linguri migdale

Se toacă mărunt broccoli şi conopida, morcovii se rad fin, mig-
dalele se taie feliuţe. Ceapa se toacă mărunt, salata se taie fâşii. 
Într-o formă rotundă de plăcintă aproximativ de 25 cm, se pune 
un strat de frunze (cam un sfert din cantitatea pe care o aveţi) şi 
cu un cuţit se întinde un strat de brânză din seminţe, apoi se în-
tinde un strat de broccoli, apoi brânză, apoi salată, apoi conopidă, 
brânză, morcov, frunze, brânză, ceapă şi deasupra frunzele de 
salată care au rămas. Se pune la rece şi când se scoate se răstoarnă 
uşor pe o farfurie şi se garniseşte cu feliuţe de migdale.
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Pateu de morcovi

Reţetă de la sora noastră Aura Barbu.
 ª 3 morcovi raşi fin
 ª 1 ceapă tocată fin
 ª 2-3 grăunţi de usturoi daţi prin presă
 ª 1 linguriţă fulgi de drojdie
 ª ½ linguriţă ulei de măsline presat la rece
 ª 2 cartofi fierţi
 ª 1 lingură suc de lămâie

Se amestecă totul foarte bine. 

Sunt numai câteva reţete de mâncăruri, dar gospodina price-
pută şi interesată va avea posibilitatea să combine şi să creeze şi 
alte feluri gustoase şi sănătoase de hrană vie.

Dar, atrag atenţia: de obicei această hrană vie este pentru cei 
suferinzi. De aceea evitaţi, vă rog, grăsimile care încarcă ficatul. 
Avocado şi seminţele prea grase vor fi oprite în situaţiile grave 
(cum este ciroza hepatică etc.) ca şi uleiul în cantitate mare.
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Pregătirea cerealelor germinate

Principiul de germinare este acelaşi pentru toate cerealele, iar 
germinarea în sine înseamnă o multiplicare a substanţelor bio-
chimice din bobul cerealelor care influenţează benefic întregul 
nostru organism.

 ª 2-3 linguri de grâu
 ª apă ca să depăşească cu 5 cm stratul de cereale

Punem totul într-un borcan acoperit cu tifon şi lăsăm 24 de ore 
la temperatura camerei. A doua zi spălăm bine grăunţele şi le lă-
săm acoperite cu tifonul tot la temperatura camerei. Ar fi bine dacă 
s-ar putea să sprijinim uşor borcanul ca să stea aproape orizontal, 
astfel încât grăunţele să fie răspândite şi pe pereţi. Necesită zilnic 
cam 3-4 spălări, altfel riscăm să apară mucegai.

Germinarea cerealelor este un proces natural şi pentru sănă-
tatea noastră este o binecuvântare. Până la apariţia micilor lăstare 
verzi, sunt necesare 3-4 zile.
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„Lucrurile grele le rezolvăm imediat,  
cele imposibile ne mai iau ceva timp.”  

Aceste cuvinte au reprezentat  
în cel de al doilea război mondial  

încrederea şi credinţa în Dumnezeu a ofiţerilor  
şi soldaţilor marinei regale britanice.  

Parola trecea din gură în gură şi a fost platoşa credinţei lor.  
Făgăduinţele Domnului sunt vii întotdeauna  
şi ne apără de toate urâciunile acestei lumi.

Cazuistică





Acest caz ne-a fost pus la dispoziţie de sora noastră dragă 
Aura Barbu.

Bărbat în jurul vârstei de 30 ani bolnav de spondilar-
trită anchilozantă. Diagnosticul o dată pus, singura terapie care 
există sunt antiinflamatoarele ce reuşesc să calmeze cât de cât du-
rerile. Boala a fost declanşată după o perioadă de muncă, cu nopţi 
nedormite şi o hrană lipsită de substanţe vitale.

Diagnosticul medical a fost: paralizie a coloanei vertebrale cu 
singura posibilitate de mişcare „în căruciorul cu rotile”. Trebuie 
să vă spun că investigaţiile medicale au durat mult, cu trimiteri 
de la un spital la altul, în oraşe diferite.

În această familie, însă, sunt oameni plini de credinţă care cu-
noşteau bine lumina dată bisericii noastre (prin Ellen G. White) în 
privinţa sănătăţii. Şi atunci soţia acestui bărbat a înţeles că numai 
Domnul îi poate ajuta soţul să se vindece.

Terapia pe care a întrebuinţat-o a fost pe 2 planuri:

1 - Locală:
 ª Băile lui Kuhne, împachetare cu argilă
 ª Băile lui Kneipp, împachetări cu cearceafuri ude
 ª Băile cu abur de şezut

2 – Terapie - hrană vie:
 ª timp de 2 ani acest bărbat a consumat numai hrană crudă pre-

gătită de soţia lui - legume proaspete, fructe, suc din legume 
şi fructe

 ª paste crude asociate cu germeni de cereale încolţite şi o mulţi-
me de reţete de crudităţi pe care le găsiţi în acest capitol
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Cerealele erau folosite sub forma fulgilor sau măcinate, sub 
formă de făină şi înmuiate de cu seara sau sub formă încolţită.

 ª Terapia adjuvantă. Polen, propolis, ceaiuri din plante
 ª Terapia de bază – cea spirituală, rugăciune permanentă

Acest bărbat este astăzi atât de sănătos, încât biserica i-a putut 
încredinţa o funcţie importantă ca pastor misionar şi călătoreşte în 
toată lumea. Sunt o familie recunoscătoare şi fericită. Sora Aura, so-
ţia, a adus şi a pus în practică lumina primită de la Domnul.

Cazuistică – Germania, Eckart Radzom
O extraordinară experienţă: Fiul familiei Radzom a căzut când 

avea 11 ani cu capul de o piatră şi a rămas fără cunoştinţă 15 minu-
te. La început s-a crezut că este vorba numai de o comoţie cerebra-
lă, dar nu după mult timp băiatul făcea crize tipice şi diagnosticul 
a fost de Epilepsie traumatică.

Încercările medicilor de a aplica o terapie cu medicamente 
care conţineau Brom a dus la înrăutăţirea stării băiatului, care de-
venea depresiv şi nu mai putea continua şcoala.

S-a trecut de la medicamentele clasice cu efect antidepresiv, la 
medicamentele naturale – fără nici un fel de chimicale. Starea co-
pilului s-a îmbunătăţit oarecum, dar foarte puţin. Crizele epilep-
tice s-au rărit de la o dată pe lună, la două luni – dar acest tablou 
cu toate medicamentele naturale a rămas neschimbat trei ani.

Atunci tatăl băiatului care se ocupa mult de boala copilului, 
a luat hotărârea să schimbe totul. Convins că esenţa problemei o 
reprezintă lipsa substanţelor vitale, a schimbat hrana băiatului 
într-o hrană exclusiv vie (crudităţi). La aceasta a adăugat în fieca-
re zi trei linguriţe de polen. După numai câteva săptămâni s-a ob-
servat o îmbunătăţire a rezultatelor la şcoală, depresia a dispărut, 
iar crizele epileptice s-au rărit la 1 an şi jumătate distanţă.

Hrana aceasta exclusivă de crudităţi a continuat. Crizele epilep-
tice nu au mai apărut niciodată, iar băiatul a absolvit şcoala cu note 
maxime. De atunci, amândoi aceşti bărbaţi care au creat un centru 
de reabilitare ajută şi alţi oameni bolnavi să se însănătoşească.
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Supa de cartofi şi morcovi 

După Eckart Radzom.
 ª 1 litru de supă clară de legume încălzită la 400 C
 ª 1 cartof ras
 ª 2 morcovi raşi
 ª 50-70 gr seminţe de in foarte fin măcinate (în râşniţa de ca-

fea)
 ª puţin hrean ras
 ª 1 lingură ulei de măsline presat la rece
 ª 1 ceapă mică tocată mărunt
 ª usturoi după gust
 ª cimbru
 ª leuştean
 ª sare de mare fină (neiodată)

Toate aceste ingrediente se amestecă în supa clară de legu-
me uşor încălzită şi se lasă 1-2 ore pentru ca aceste crudităţi să-şi 
amestece enzimele şi preţioasele substanţe vitale.
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Supă crudă de linte  

După Eckart Radzom.
 ª 1 litru supă clară de legume încălzită la 400 C
 ª 4 linguri de linte germinată *
 ª 4 linguri de ţelină rasă
 ª 4 linguri seminţe de in măcinate
 ª cimbru
 ª leuştean
 ª 4 linguri hrean ras
 ª sare de mare neiodată
 ª 2 linguri ulei de măsline presat la rece

Se amestecă toate ingredientele şi se serveşte după 2 ore.

* Toate leguminoasele (linte, mazăre, fasole, năut) se pot germina.
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Pâinea soarelui 

După Eckart Radzom.
 ª 1 kg de grâu măcinat nu prea fin
 ª câte 2 linguri din: coriandru, anason, susan, chimion (toate 

măcinate fin în râşniţa de cafea)
 ª 3 linguriţe cu vârf de hrişcă (întreagă)
 ª 1 linguriţă rasă de sare de mare
 ª 350 gr seminţe de floarea soarelui măcinate
 ª 550 ml de apă călduţă (până în 400 C)

Toate ingredientele se amestecă cu apa, se frământă şi cu 
mâna (mereu umedă) formăm o pâine. 30 de minute o lăsăm la 
un loc călduţ, apoi tăiem felii pe care le punem pe un grătar la 
soare să se usuce. Dacă este iarnă se pun în cuptor cu o tempera-
tură care nu trebuie să depăşească 500 C. Din acest aluat puteţi să 
faceţi şi chifle.

Oricât ar părea de ciudat pâinea este gustoasă şi se taie foarte 
uşor.

O pastă picantă de pus pe pâine 

După Eckart Radzom.
 ª 2 roşii
 ª 200 gr făină de grâu
 ª 200 gr seminţe de susan măcinate fin
 ª 4 linguri sos de soia (Tamari)
 ª 1 ceapă tocată fin
 ª praf de nucşoară
 ª puţină sare

Roşiile se transformă în piure şi se amestecă cu toate celelalte 
ingrediente. 
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Pizza crudă 

După Eckart Radzom.
Pentru blatul de pizza:

 ª 600 gr făină de grâu
 ª 200 gr seminţe de floarea soarelui măcinate fin
 ª 1 linguriţă sare de mare
 ª 2 linguri pulbere de măghiran
 ª 250 ml de apă
 ª 50 gr făină de grâu pentru a pudra aluatul

Pentru pus deasupra:
 ª 1 ardei roşu
 ª 1 ardei galben
 ª 1 ardei verde
 ª 7 roşii
 ª 200 gr de ciuperci
 ª 1 ceapă mare

Marinată din plante:
 ª oregano
 ª boia de ardei dulce şi proaspătă
 ª 100 gr făină de grâu
 ª 3 linguriţe sos de soia
 ª 150 ml de apă
 ª 3 linguri de ulei
 ª 100 gr seminţe de susan măcinate fin

Ingredientele pentru blat se amestecă şi se taie uşor. Se fră-
mântă aluatul bine, apoi se întinde pe o formă uşor unsă cu ulei 
şi se pudrează cu făină. Se pune la cuptorul care nu trebuie să 
depăşească 500 C. Ingredientele care se pun deasupra se taie uşor 
şi se întind pe blatul deja uscat.

Ingredientele pentru sosul marinat  se amestecă şi se întind 
deasupra pizzei. Înainte de a o servi se introduce la cuptor la 350 

C pentru a o încălzi.
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Prăjitură din fructe crude  

După Eckart Radzom.
 ª 250 gr făină de ovăz
 ª 350 gr făină de grâu
 ª 75 gr făină de hrişcă
 ª 200 gr seminţe de floarea soarelui măcinate fin
 ª 1 linguriţă de scorţişoară
 ª 1 linguriţă seminţe de fenicul măcinate
 ª coaja de la ½ lămâie rasă fin
 ª 1 lingură de miere
 ª 300 ml de apă
 ª ulei pentru uns forma sau hârtie de copt
 ª fructe după dorinţă

Toate ingredientele se amestecă, se frământă şi se aşează într-o 
formă acoperită cu hârtie de copt sau unsă cu ulei. Deasupra se 
pun fructe de sezon sau congelate.

Peste fructe se pune o cremă din banană, alune măcinate ca fă-
ina (sau migdale) şi miere. Aceste ingrediente au fost amestecate 
cu mixerul ca o smântână. Prăjitura are un gust minunat dacă se 
face cu o zi înainte şi este ţinută la frigider.
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Un caz de vindecare şi puternică energizare 
a unui organism în vârstă - Germania

Wilhelm Fiebiger a trebuit la vârsta de 74 ani să înceapă o 
nouă viaţă. Ereditatea îi dăduse un organism plăpând. Copil fiind 
a avut rahitism, permanent răceli, degerături la picioare şi a fost 
aproape incapabil să urmeze cursurile la şcoală.

Dar la 19 ani, printr-o întâmplare, cunoaşte lucrările unui mare 
medic, despre tratamentele naturale şi devine vegetarian. Anii răz-
boiului însă, îl duc pe front unde este luat prizonier până în 1945.

După război moşteneşte un teren admirabil la 1100 de metri 
înălţime şi o fermă ţărănească. Aici trăieşte câţiva ani din produ-
sele propriei grădini cultivate biologic. Dar, din motive familiale 
este obligat la vârsta de 74 ani să vândă întreaga proprietate şi 
deodată se vede singur şi fără nimic. 

Găseşte din nou un loc cu o casă pe jumătate ruinată care, însă, 
trebuia fundamental reconstruită. Dorea singur să facă această 
muncă, dar observă că puterea fizică nu îl mai ajută. Se hotărăşte 
să-şi schimbe hrana total şi începe să consume numai hrană vie 
(crudă): fructe, legume, cereale germinate etc.

Apoi începe să facă exerciţii de respiraţie profundă şi gimnas-
tică zilnic. Exerciţiile de respiraţie le făcea imediat după trezirea de 
dimineaţă (o respiraţie profundă în abdomen, oprirea aerului 5 se-
cunde şi apoi aerul era dat afară. Vitalitatea şi energia i-au revenit 
atât de puternic încât a reuşit să-şi termine singur casa. O stare de 
bine, pace şi mulţumire îl caracterizează. Se scoală la 6,30 diminea-
ţa. Micul dejun constă dintr-o ceaşcă de ceai de plante, prânzul la 
ora 12 – numai din crudităţi vegetale şi cereale încolţite sau pâine 
din făină completă pe care o face singur şi ultima masă este la ora 
18. Între mese nu mănâncă nimic şi se străduieşte să mănânce cât 
mai puţin. Important este ca totul să fie foarte bine mestecat.

Astăzi are 91 de ani, îşi munceşte grădina, consumă numai 
produse biologice şi iarna sau când vremea este urâtă citeşte 
mult, se informează şi este plin de râvnă în cunoaşterea cuvântu-
lui lui Dumnezeu.
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Este un exemplu care ar trebui să ne stea în faţă permanent. 
Este ceea ce putem noi oamenii să realizăm când ne ţinem strâns 
legaţi de Domnul şi ne întrebuinţăm calităţile pe care El ni le-a 
dat prin „Harul Său” (înţelepciune, putere, ascultare, voinţă etc.). 
Vedeţi clar că vârsta nu mai joacă un rol important.
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„Diagnosticul de Sprue înseamnă pentru omul bolnav  
o schimbare totală a obiceiurilor de hrană  
şi, de asemenea, a vieţii pe care o duce.”

(Dr. Med. Reinhard Kahlert)

„Pentru mine personal, această boală a însemnat  
nu numai o obligaţie de a schimba, dar o ocazie fascinantă  

de a cunoaşte o nouă filozofie a nutriţiei.”  
(Franzis Graf-Sitter, Autoarea unei cărţi celebre:  

„Hrana vitală în nutriţia fără gluten”)

Propuneri de meniuri  
pentru cei bolnavi  

de Sprue

(alergie la gluten)
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Atunci când vi se pune diagnosticul de Sprue-Celiachie (in-
toleranţa la gluten), trebuie să înţelegeţi că este o proble-
mă gravă, dar care se poate stăpâni dacă dumneavoastră 

treceţi cu seriozitate la un alt regim de viaţă. Diagnosticul se pune 
greu, mai ales pentru că pacientul are simptome cu un spectru larg 
care se întâlnesc şi în alte boli (diaree, balonare, o uşoară anemie 
care poate merge până la formele grave, ceea ce arată o deficienţă 
de absorbţie la nivelul intestinului). Alte simptome ca iritare mus-
culară şi slăbire musculară, orbire parţială, mai ales noaptea etc.

Multe din aceste simptome au drept cauză lipsa unor elemen-
te minerale şi vitamine din organism (vitamina A, B1, B12, D, K şi 
acidul folic, zinc, fier, cupru, magneziu şi calciu etc.).

Diagnosticul sigur se face printr-un examen histologic a unei 
mici porţiuni de mucoasă din intestinul subţire.

Terapia, o dată stabilit diagnosticul, este una singură: o foarte 
severă eliminare a cerealelor cu gluten şi o dietă strictă însoţită de 
introducerea preparatelor cu vitamine şi săruri minerale.

De multe ori boala îşi face apariţia la maturitate sau chiar 
după 60 de ani, dar vă asigur că ea poate fi oprită în evoluţie dacă 
cei bolnavi vor urma cu consecvenţă şi disciplină dieta strictă fără 
gluten. Căci de acest lucru depinde viaţa dumneavoastră şi me-
rită, nu?

În cadrul acestei diete este o alimentaţie vitală completă – ase-
mănătoare cu ceea ce am prezentat în această carte, cu excepţia 
anumitor cereale cu gluten care sunt scoase total (grâu, secară, 
orz, ovăz). Cerealele permise sunt: porumbul, hrişca, orezul, me-
iul şi quinoa, toate fructele şi toate legumele. Soia reprezintă cea 
mai importantă sursă de proteine. Grăsimile sunt aceleaşi (uleiul 
de măsline obţinut prin presare la rece).

249Propuneri de meniuri pentru bolnavii de Sprue



Dacă v-aţi hotărât pentru însănătoşirea dumneavoastră, faceţi 
totul în casă, căci multe, foarte multe semi-preparate cumpărate 
conţin în compoziţia lor făinoase cu gluten şi chiar dacă sunt nu-
mai urme slabe, trebuie să le evitaţi total.

Pâinea cu cartofi

 ª 100 gr făină de porumb
 ª 80 gr făină de orez
 ª 80 gr făină de hrişcă
 ª 240 gr cartofi fierţi 

şi zdrobiţi ca pentru 
piure (preferabil fierţi 
în ajun)

 ª 1 lingură făină de in
 ª 1 linguriţă de miere
 ª 1 linguriţă sare de mare
 ª 1 linguriţă rasă de chimion
 ª 40 gr drojdie proaspătă
 ª 180-200 ml de apă

Făina de porumb, de orez şi hrişcă se amestecă bine cu sarea, 
chimionul şi făina de in, apoi se adaugă cartofii şi mierea. Apa se 
încălzeşte uşor şi se amestecă cu drojdia. Apoi adăugăm încetul 
cu încetul peste amestecul de cereale şi frământăm bine aproxi-
mativ 10-15 minute şi suntem atenţi dacă nu este nevoie să mai 
adăugăm încă ceva apă călduţă. Apoi punem aluatul într-o formă 
acoperită cu hârtie de copt şi lăsăm să crească timp de 40-50 de 
minute în uşa cuptorului încălzit la 500 C.

Apoi coacem pâinea la temperatura de 2200 C timp de 30-40 
de minute, apoi o răsturnăm şi o lăsăm să se răcească. Pâinea cu 
cartofi este foarte gustoasă, hrănitoare şi are o culoare foarte fru-
moasă.
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Chifle

 ª 90 gr făină de porumb
 ª 25 gr făină de hrişcă
 ª 20 gr făină de soia
 ª 1 linguriţă rasă sare de mare
 ª 100 gr brânză de soia (tofu)
 ª ½ cubuleţ de drojdie
 ª 100 ml apă
 ª 1 linguriţă de miere

Făina de porumb, de hrişcă şi de soia împreună cu sarea se 
amestecă bine. Se încălzeşte uşor apa şi se dizolvă drojdia, apoi se 
adaugă tofu şi mierea la amestecul de cereale. Încetul cu încetul 
se pune apa călduţă cu drojdia amestecând mereu.

Frământarea aluatului trebuie să dureze cam 10 minute. Alu-
atul trebuie să fie suficient de legat. Dacă nu, se mai adaugă ceva 
făină de porumb. Pe masa curată presărăm făină de porumb şi 
frământăm încă puţin aluatul şi formăm chifle pe care le punem 
în tava de la cuptor pe hârtie de copt. Chiflele se pensulează cu 
lapte de soia şi le coacem la 2000 C timp de 25 de minute.

251Propuneri de meniuri pentru bolnavii de Sprue



Micul dejun

Müsli poate fi preparat după reţetele acestei cărţi cu condiţia 
să înlocuiţi ovăzul sau celelalte cereale cu gluten prin cerealele 
care vă sunt permise. De exemplu:

Müsli cu seminţe de in

 ª 2 linguri de stafide
 ª 2 banane
 ª 1 linguriţă suc de lămâie
 ª 1 măr
 ª 1 linguriţă de miere
 ª 1 lingură de seminţe de in germinate
 ª 4 linguri lapte de soia

Stafidele se vor înmuia peste noapte. Apoi dimineaţa se ames-
tecă uşor într-un castronel toate ingredientele.
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Mei cu prune uscate

 ª 80 gr de mei fiert 15 minute
 ª 70 gr prune uscate
 ª 300 ml de apă
 ª 300 ml lapte de soia
 ª 1 banană şi câteva fructe de sezon

Meiul se fierbe de cu seara, iar prunele se pun în puţină apă 
la înmuiat. A doua zi dimineaţa se amestecă toate ingrediente-
le. Deşi, aşa cum v-aţi dat seama, după compoziţie, este un mic 
dejun sărac în fructe proaspete, putem să adăugăm la sfârşit şi 
fructe de sezon.
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Preparate cu cereale fără gluten, permise

Risotto

 ª 3 linguri de orez integral
 ª 2 linguri ceapă tocată fin sau 2 cepe verzi
 ª 2 linguri de morcov ras fin
 ª 1 dovlecel mai mic ras
 ª 3 linguri de ardei capia tocat mărunt
 ª 1 legătură mărar tocat mărunt
 ª 1 roşie mare, bine coaptă dată pe răzătoare
 ª 1 lingură de Frugola
 ª 2 căni supă clară de legume
 ª 1 lingură ulei de măsline presat la rece 

Ingredientele pregătite se pun toate la fiert la foc potrivit. Nu-
mai când este gata se ia de pe foc şi atunci se pune uleiul.

Hrana noastră, destinul nostru254



Mei la cuptor

 ª 1 ceapă tocată mărunt
 ª 200 gr mei spălat bine
 ª ½ litru supă clară de legume
 ª 1 frunză de dafin
 ª 200 gr ciuperci proaspete
 ª 200 gr de mazăre proaspătă
 ª 1 grăunte de usturoi dat prin presă
 ª 200 gr făină de soia
 ª 1 buchet verdeaţă proaspătă tocată mărunt
 ª 1 lingură de Frugola
 ª 1 lingură ulei de măsline presat la rece

Meiul împreună cu ceapa se fierb uşor înăbuşit în puţină supă 
clară de legume şi la foc mic. Apoi se adaugă celelalte legume, 
ciupercile, mazărea, usturoiul, frunza de dafin şi se toarnă încetul 
cu încetul făina de soia şi Frugola, amestecând mereu. Se adaugă 
şi verdeaţa şi se mai fierbe la foc mic cam 10-15 minute.

Întregul preparat se pune într-un vas Jena şi se dă la cuptor 
pentru 20 de minute la 2000 C. Numai când se pune în farfurie se 
toarnă, după dorinţă, puţin ulei de măsline.
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Pastă de pus pe pâine fără gluten

 ª 1 cană supă clară de legume
 ª 1 lingură mei măcinat uşor
 ª 1 lingură hrişcă măcinată uşor
 ª 1 ceapă mică tocată mărunt
 ª 1 linguriţă de Frugola
 ª 1 roşie care se dă pe răzătoare
 ª 1 lingură fulgi orez
 ª 1 lingură busuioc
 ª 1 lingură cimbru
 ª 1 vârf de cuţit de nucşoară

Cerealele măcinate se pun la fiert în supa clară de legume îm-
preună cu ceapa şi Frugola. Se fierb uşor 20 de minute pe plită. 
Când s-a răcit se adaugă celelalte ingrediente amestecând foarte 
bine. O puteţi folosi pusă pe pâine cu o foaie de salată sau cu o 
felie de roşie.
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Quinoa cu lapte de migdale 

Servită la masa de seară sau dimineaţă.
 ª 1 cană mare de quinoa
 ª 1-2 căni lapte de migdale
 ª 1 lingură de Frugola
 ª 1 ceapă verde tocată mărunt
 ª câteva frunze de leurdă tocate mărunt

Quinoa se fierbe cu Frugola în puţină apă. Când a fiert se 
amestecă laptele de migdale, ceapa şi leurda. Dacă vă place mai 
condimentată adăugaţi o linguriţă fulgi de drojdie şi câteva pică-
turi de lămâie.
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Dovlecei umpluţi cu mei

 ª 3-4 dovlecei mai groşi (care se taie în 3)
 ª mei (câte 1 lingură de mei pentru fiecare bucată de dovlecel)
 ª 2 cepe verzi (sau obişnuite)
 ª 2 linguri de morcov ras
 ª 1 lingură de ţelină rasă
 ª 1 lingură miezul de la dovlecei tocat mărunt
 ª 1 lingură de Frugola
 ª 2 roşii
 ª 5 linguri suc de roşii
 ª 1 vârf cuţit de sare de mare

Dovleceii se curăţă şi se taie în 3 sau 4. Se scoate miezul cu grijă. 
Apoi se aşează într-o cratiţă. Meiul se spală bine într-o sită şi se pune 
la fiert împreună cu ceapa tocată, morcovul, ţelina şi miezul dovle-
celului tocat fin. Se fierbe totul la foc mic, apoi când s-a absorbit toată 
apa şi meiul este fiert, se pune frugola şi se amestecă bine.

Se umplu dovleceii cu acest amestec şi deasupra se pune o 
felie de roşie peste fiecare dovlecel. 

Se face un sos din apă, cu sucul de roşii şi sare şi se toarnă în 
cratiţa cu dovlecei, astfel încât dovleceii să fie un sfert din înălţi-
mea lor în sos. Se fierbe uşor la foc mic până când dovleceii s-au 
înmuiat. Se servesc cu smântână de migdale sau cu iaurt de soia.
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Mâncare cu cereale

 ª 50 gr orez
 ª 60 gr mei
 ª 60 gr hrişcă
 ª 30 gr quinoa
 ª ½ litru de apă
 ª 1 litru supă clară de legume
 ª 2 linguri de praz tăiat mărunt
 ª 100 gr varză creaţă tocată fin
 ª 200 gr morcov ras
 ª 200 gr conopidă (bucheţele mici)
 ª 200 gr cartofi tăiaţi felioare
 ª 1 ceapă tăiată mărunt
 ª 1 lingură de Frugola
 ª 2 linguri de verdeaţă (mărar, ţelină, pătrunjel) tocată mărunt
 ª 2 linguri făină de soia

Cerealele se înmoaie de cu seara în ½ de litru de apă. A doua 
zi se vor fierbe în 1 litru de supă clară de legume timp de 10 mi-
nute. Se stinge focul şi se mai lasă timp de 5 minute.

Legumele pregătite se vor adăuga cerealelor şi dacă este ne-
voie se mai pune ceva lichid (supă clară de legume). Se adaugă 
Frugola şi se fierbe uşor timp de 10-15 minute. Apoi adăugăm 
făina de soia care a fost în prealabil dizolvată în supa clară de le-
gume, amestecăm bine şi mai lăsăm 10-15 minute să fiarbă uşor. 
Când luăm de pe foc adăugăm verdeaţa şi uleiul.

Am încercat să vă trezesc interesul, dumneavoastră celor 
bolnavi, prin aceste câteva reţete gustoase şi sănătoase. În car-
tea aceasta veţi găsi încă multe reţete pe care le puteţi folosi fără 
teamă (salate, sosuri, o varietate mare de mâncăruri de legume 
şi deserturi). Aveţi curaj şi încercaţi căci această schimbare vă va 
aduce sănătate. 
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„Creierul nostru este un mare consumator de oxigen,  
de hidraţi de carbon, oligoelemente şi vitamine de cea mai 
bună calitate. Şi să nu credeţi că vârsta înaintată aduce  
neapărat slăbirea memoriei şi a puterii de concentrare.  

Este o greşeală gravă. Pentru cei care s-au îngrijit de corpul 
lor, cu o hrană sănătoasă, care are toate principile vitale, 

vârsta înaintată poate fi caracterizată de un creier sănătos şi o 
inteligenţă strălucită căci noi neuroni se formează continuu.”  

(Dr. Med. Walter Schmeltz-Friese)

Mici secrete  
indispensabile pentru  

bucătăria noastră vegană





Condimentarea
Pentru condimentarea şi gustul pe care dorim să-l dăm mân-

cării vă propunem următoarele variante:
1. Condimentarea cu plante proaspete. Avem la dispoziţie 

o bogăţie de astfel de plante. Le puteţi pune întregi peste 
salate sau mărunţite fin şi amestecate cu diversele sosuri 
proaspete (ulei, lapte de soia, lapte din seminţe etc.) sau 
uscate sub formă de pulbere (mai ales iarna): tarhon, frun-
ze verzi de ceapă, oregano, boranţă, asmăţui, pătrunjel, 
cimbru, creson, mărar, leuştean, asprişoară, rosmarin, bu-
suioc, arpagic, mărar.

2. Frugola este vegeta, o vegeta deosebită adusă de mine din 
Germania şi i-am păstrat numele pentru că nu ne este greu 
să o facem şi noi în casă (mai ales toamna când avem toa-
te legumele). Reţeta este următoarea: morcov, ţelină, gulie, 
rădăcină de pătrunjel, praz, ceapă, usturoi, verdeaţă multă 
şi diferită (mărar, tarhon, rosmarin, busuioc etc.).
Toate aceste legume, spălate şi curăţate se răzuiesc fin şi se 
lasă la uscat într-un loc ferit de praf, întinse pe coli de hârtie 
albă, curate şi acoperite cu tifon. Când constatăm că s-au 
uscat bine, le dăm prin maşina electrică de râşnit cafea şi 
le transformăm aproape în făină. La aceasta mai adăugăm 
sare de mare (puţină), praf sau fulgi de drojdie. Când am 
terminat, o putem păstra în borcane de sticlă bine închise.

3. Sarea – folosim şi sare, dar numai sarea de mare (în nici 
un caz cea iodată) şi într-o cantitate minimă. Doza zilnică 
nu trebuie să depăşească 2,5 gr. La hrana vie, care este 
pentru vindecare, nu trebuie să folosim deloc. Cei care să-
rează mult nu au nici un fel de nevoie specială ci, o fac din 
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obişnuinţă. Consumul excesiv al sării duce la probleme de 
circulaţie sanguină şi boli de inimă, iar asocierea şi cu alte 
greşeli în dietă poate declanşa chiar infarctul de miocard. 
Sodiul care se găseşte în sare, împreună cu calciul joacă 
un rol important în echilibrarea lichidelor din organism. 
Prea multă sare însă dereglează acest echilibru şi rinichii 
sunt cei care vor suferi. Încercaţi, vă rog, să simţiţi gustul 
minunat al legumelor crude şi salatelor, fără să adăugaţi 
sare. Legumele crude şi cerealele au tot ce le trebuie ca să 
ne satisfacă gustul şi să le mâncăm cu plăcere. Din minu-
nata creaţie a Tatălui nostru ceresc nu lipseşte nimic, căci 
totul a fost făcut perfect.

Condimente din amestecuri de plante

Sare cu plante (Krautersalz)

 ª 500 gr sare de mare
 ª ½ kg pătrunjel uscat
 ª 2 linguri chimen măcinat
 ª 6 linguri ceapă pulbere
 ª 3 linguri usturoi pulbere
 ª ½ kg din următoarele plante uscate: busuioc, măghiran, ore-

gano, mărar, roiniţă, cimbru şi rosmarin.

Plantele uscate şi toate ingredientele vor fi transformate în 
pulbere, în râşniţa de cafea şi apoi amestecate bine. Se obţine 1,5 
kg de pulbere care se păstrează la loc uscat, prefarabil în borcane 
de sticlă.
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Condiment pentru turta dulce şi altele 
şi pentru înlocuirea scorţişoarei

 ª 3 linguri coriandru
 ª 1 lingură anason
 ª 1 lingură cardamon (lat. Elettaria cardamomum) 

Se macină fin în râşniţa de cafea, se amestecă bine şi se păs-
trează în borcane de sticlă bine închise, la loc uscat.

Condiment picant

Pentru diverse sosuri şi masa principală
 ª 1 lingură pulbere de ceapă
 ª 1 lingură pulbere de drojdie
 ª 2 linguriţe pulbere de usturoi
 ª 1 lingură pulbere de ardei dulce
 ª ½ linguriţă de lucernă
 ª 3 linguri sare de mare fină

Se amestecă bine şi se păstrază în borcane de sticlă, la loc uscat.

Cu ce îndulcim
Bineînţeles, cunoaşteţi că zahărul este un produs dăunător 

sănătăţii noastre. La fel şi zahărul „brun”. Zahărul, indiferent de 
culoarea lui face parte din acele produse rafinate, create de in-
dustria alimentară care, aşa ca mai toate produsele rafinate, stă la 
baza acelor temute boli ale civilizaţiei (vă rog consultaţi primul 
volum „Pentru ce atât de bolnavi?”).

Atunci cu ce vom îndulci preparatele şi dulciurile noastre? În 
primul rând cu miere. Este un produs natural, cu multe substanţe 
vitale. Dar, atenţie! Şi mierea trebuie întrebuinţată cu multă eco-
nomie.
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Altă posibilitate de îndulcire o oferă fructele uscate, în special cur-
malele. V-am oferit la dulciurile din aluat, îndulcirea cu aceste minu-
nate curmale (aveţi reţetele exacte). Poate o să consideraţi că aceste 
fructe uscate, în special curmalele, sunt foarte scumpe pentru dum-
neavoastră. Dar, atunci când cineva nu mai foloseşte lactatele şi carnea 
îşi poate permite, din când în când, să folosească curmalele şi mierea. 
Şi mai avem şi altă posibilitate pe care v-o prezint în continuare.

Sirop gros de mere sau pere dulci
Acest mod de îndulcire este foarte des folosit în Germania ca 

o alternativă sănătoasă în bucătăria vegană cu o alimentaţie vitală 
completă. Ca să obţinem acest sirop trebuie să avem 3,5 litri de 
suc proaspăt făcut din mere sau din pere pentru a obţine 450 gr 
de sirop gros. Ne trebuie, bineînţeles, mere sau pere foarte dulci 
şi bine coapte.

Fructele sunt bine spălate şi cu ajutorul unei centrifugi elec-
trice putem obţine cantitatea dorită de suc proaspăt. Acesta se 
fierbe la o temperatură joasă, amestecând mereu până obţinem 
consistenţa dorită. Cu siguranţă, majoritatea substanţelor vitale 
sunt distruse (enzime, vitamine), dar rămân sărurile minerale im-
portante şi un mod de îndulcire care nu ne afectează sănătatea. 
Puteţi să-l păstraţi în borcane de sticlă închise ermetic la loc rece.

În Germania majoritatea marmeladelor care se vând în maga-
zinele cu produse speciale pentru sănătate (nu numai bio) sunt 
astfel îndulcite. Este un îndulcitor folosit şi pentru prăjituri.

În loc de ouă
Desigur vă veţi întreba, dacă nu folosim ouăle cu ce legăm? 

Cu ce facem clătitele?
La clătite eu, aşa cum aţi văzut reţetele, nu folosesc nimic care 

să înlocuiască ouăle. În tigaia non-adezivă, merge de la sine. Dar 
pentru alte preparate care necesită ou ca să lege putem înlocui 
ouăle astfel:

 ª 2 linguri apă + 2 linguri făină de roşcove = 1 ou.
 ª 2 linguri pulbere de pectină = 1 ou.
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De asemenea, oul se poate înlocui, mai ales la clătite, cu lapte 
din seminţe de nuci sau smântână din seminţe (vedeţi reţetele).

Pectina sub formă de pulbere se extrage din mere şi ar trebui 
să se găsească în farmacii. Atenţie! Făina de roşcove recomandată 
nu este carobul care este dulce şi asemănător la culoare cu cioco-
lata. Făina de roşcove trebuie să fie albă.

Pentru fabricarea aspicului (vezi reţetele) eu folosesc agar-
agarul. Acesta este un produs din alge marine folosit chiar şi în 
bacteriologia medicală. Se găseşte şi la noi în ţară şi cu o singură 
linguriţă rasă puteţi lega 2 litri de lichid. Are un gust foarte bun 
şi în multe clinici este folosit şi ca pansament gastric în anumite 
preparate culinare.

Grăsimile 
Despre grăsimile pe care putem să le întrebuinţăm am vorbit 

mult în primul volum („Pentru ce atât de bolnavi?”) şi la începutul 
acestei cărţi. Totuşi, doresc încă o dată să accentuez: nu prăjiţi 
seminţele şi nu le săraţi. Nu le băgaţi la cuptor nici în aluaturi, 
nici în diverse mâncăruri. Nu prăjiţi nimic în ulei. Acel „rântaş” 
sau combinaţie de ulei cu puţină apă pentru a înăbuşi legumele 
este extrem de dăunător sănătăţii şi încercarea de a accentua ast-
fel gustul unui fel de mâncare este de mult depăşit, iar specialiştii 
în nutriţie cunosc consecinţele grave pentru organism.

A reprezentat un „obicei” moştenit de generaţii care astăzi 
este dovedit dăunător. Argumentul că atât seminţele prăjite cât 
şi înăbuşirea în ulei, ar fi mai gustoase astfel, mi se pare puţin 
inteligent şi periculos. Orice obicei trebuie verificat şi înlocuit cu 
noile noţiuni despre o nutriţie sănătoasă.

Problema alimentaţiei la serviciu
Desigur, este foarte important să nu facem pauze la hrana noas-

tră sănătoasă pe care am adoptat-o şi niciun fel de compromis.
Avem nenumărate posibilităţi să ne alimentăm bine şi sănătos 

chiar atunci când ziua întreagă suntem la muncă. Nu este un efort 
mare ca seara să ne pregătim salata într-un vas închis din plastic 
destinat păstrării alimentelor. Iar pentru felul doi avem nenumă-
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rate posibilităţi: chifteluţe din cereale, tofu, pastă humus sau de 
linte pe care le luăm în mici borcănele.

Bineînţeles, pâinea noastră completă, o vom tăia felii de acasă 
şi o vom transporta în săculeţe curate din bumbac. Dacă dorim să 
ne facem sandvişuri, le facem în timpul mesei, altfel pâinea se va 
umezi şi nu va mai avea acelaşi gust. Nu uitaţi să vă luaţi sufici-
entă apă şi un termos cu ceai cald. Nu este nevoie să complicaţi 
lucrurile. Aveţi la dispoziţie o mulţime de variante. Vă sfătuiesc 
pentru sezonul cald să aveţi o mică geantă frigider sau o pungă 
izolantă în care să vă transportaţi mâncarea.

Vă doresc, însă, din toată inima să nu faceţi concesii pentru 
altă alimentaţie căci, sănătatea se recapătă şi se păstrează numai 
cu consecvenţă şi disciplină.
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„Sunt extrem de importante ultimele cercetări ale  
oamenilor de știință în legătură cu sănătatea noastră celebra-
lă. Posibilitățile noastre intelectuale nu sunt legate numai de 
participarea noastră la nevoile societății și nu depind numai 
de vârsta pe care o avem. S-a dovedit însă, prin nenumărate 
studii că depinde, în cea mai mare măsură, de hrana noastră 

zilnică pe care o luăm. Mai ales hrana vegetariană de crudități 
se dovedește a fi un factor hotărâtor în puterea de muncă a 

creierului, în puterea de concentrare,  
în puterea de memorare și inteligență.”  

(Dr. Med. Walter Schmeltz-Friese)

Cum ne pregătim  
pentru anotimpul rece
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Cum ne pregătim pentru iarnă preţioasele fructe şi legume?
Desigur, rădăcinoasele, cartofii, merele şi perele proas-

pete se păstrează, aşa cum ştie toată lumea, în pivniţe reci, 
ferite de căldură şi uscăciune (trebuie să existe un anumit grad de 
umiditate în orice pivniţă, altfel totul se va usca rapid).

Pentru cei care locuiesc la bloc şi nu au posibilităţi de păstrare 
în pivniţe, se poate face o înţelegere cu agricultori cunoscuţi din 
pieţe de la care cumpăraţi mai des. Dacă îi cunoaşteţi, le puteţi 
plăti o cantitate mai mare de legume, toamna când sunt mai iefti-
ne şi atunci când aveţi nevoie să vă aprovizioneze. 

Ca să vă economisiţi munca ]n ceea ce priveşte legumele şi să 
le aveţi în starea cea mai bună, specialiştii ne recomandă congela-
tul. Aceasta este cea mai potrivită formă de păstrare peste iarnă, 
pentru că nu îşi pierd decât într-un mic procent substanţele vitale.

Astfel ni se recomandă:
Legumele se vor congela imediat ce le-am recoltat. Spălate bine 

şi numai înmuiate rapid în apă fierbinte. Altfel îşi pierd calităţile şi 
substanţele vitale total (mai ales enzimele se pierd la 40-450  C).

Timpul acesta de introducere în apă fierbinte variază de la o 
legumă la alta între 3 şi 6 minute. Puneţi alături de legumele ast-
fel pregătite pentru a fi congelate şi verdeaţa de care aveţi nevoie. 
Timpul de congelare poate fi şi până la 10 luni la unele din ele.

Eu nu pregătesc niciodată alt fel de conservare (prin fierbere 
îndelungată de ex.), căci ştim că nu mai rămâne nimic viu în acele 
produse. 

Faceţi însă o aprovizionare serioasă cu leguminoase, paste fă-
inoase, seminţe şi nuci.

Acestea toate trebuie păstrate la un loc uscat şi rece şi mereu 
revizuite pentru a împiedica apariţia acelor mici insecte care îşi 
fac cuibul printre ele.
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„Orice meniu alcătuit de soția mea  
și prezentat la masă este o adevărată sărbătoare.”  

(Mihai Ghezzo)

Exemple de meniuri
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Octombrie
Dimineața:

 ª suc de portocale cu grapefruit (stors proaspăt)
 ª 1 pahar suc de cătină cu miere
 ª müsli (cu măr, banană, fructe de pădure îngheţate)
 ª 2 felii de pâine completă cu pastă de migdale sau altă pastă 

sau gem (fără zahăr) sau marmeladă vie
 ª ceai de plante.

Prânzul:
 ª salată completă (salată verde, spanac crud, sfeclă, ardei, roşii, 

ceapă, usturoi)
 ª pilaf simplu de orez
 ª piurė de cartofi
 ª supă cremă de dovleac

Seara:
 ª struguri, alune, müsli

Noiembrie
Dimineața, ca în luna octombrie:

 ª fructele cu müsli se pot schimba, dar rămân mărul şi banana  

Prânzul:
 ª salată de crudităţi: salată verde, spanac crud, ridiche neagră, 

morcov, sfeclă roşie, ardei, gulie, conopidă
 ª cartofi copţi în coajă cu chimion
 ª piure din dovleac cu şniţele din cereale
 ª desertul „Mariana”
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Seara:
 ª supă cremă de cartofi
 ª salată verde cu grâu încolţit
 ª sau grapefruit, smochine, müsli ca dimineaţa

Ianuarie
Dimineața, ca întotdeauna
Prânzul:

 ª suc proaspăt (morcov, sfeclă roşie, ţelină, varză roşie)
 ª salată verde cu ceapă şi usturoi
 ª mazăre sotată
 ª cartofi înăbuşiţi cu verdeaţă
 ª chifteluţe din mei sau alte cereale

Seara:
 ª portocale + grapefruit
 ª müsli ca dimineaţa
 ª sau supă cremă de broccoli
 ª pastă din tofu cu pâine completă

Februarie
Dimineața, ca întotdeauna

Prânzul:
 ª salată de crudităţi: ţelină, morcov, salată verde, andive, gulie, 

sfeclă roşie
 ª pilaf din orez integral 
 ª supă de zarzavat cu „perişoare” din cereale
 ª pâine completă

Seara:
 ª grapefruit şi portocale
 ª seminţe de dovleac
 ª müsli
 ª sau supă cremă de dovlecei
 ª salată verde cu chifteluţe de cereale
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Aprilie
Dimineața, ca de obicei

 ª pâine cu marmeladă vie
 ª nuci sau migdale
 ª ceai de plante

Prânzul:
 ª suc stors proaspăt (morcov, ţelină, sfeclă roşie)
 ª salată de crudităţi: salată verde, ridichi, castraveţi, morcovi, 

ceapă, usturoi, varză roşie
 ª cartofi fierţi în coajă
 ª clătite din făină de orz cu spanac şi ciuperci
 ª alune

Seara:
 ª supă de perişoare (cereale)
 ª salată verde cu andive
 ª pâine cu migdale sau ca dimineaţa: müsli + mandarine şi  

grapefruit

Mai
Dimineața, ca de obicei

 ª la müsli se pot pune şi fructe de sezon (căpşunile) în afara 
mărului şi bananei

Prânzul:
 ª suc de morcovi, sfeclă, ţelină, spanac
 ª salată verde cu ceapă, andive, broccoli, ridichi, morcov, sfeclă
 ª legume înăbuşite: broccoli, fenicul, ciuperci la grătar
 ª desertul „Mariana” cu nuci, migdale, banane şi fructe de  

pădure
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Seara:
 ª supă de legume cu iaurt de soia
 ª cartofi înăbuşiţi cu iaurt de soia sau ca dimineaţa + grapefruit

August
Dimineața, ca de obicei:

 ª la müsli se pot adăuga şi fructe de pădure sau caise
 ª pasta de pus pe pâine se poate schimba

Prânzul:
 ª salată mare de crudităţi (salată verde, morcov ras, sfeclă roşie, 

dovlecel, ceapă, usturoi, andive, ciuperci crude, ardei, roşie, 
varză rasă fin, broccoli, pătrunjel, verdeaţă)

 ª spaghete din făină completă

Seara:
 ª supă clară de roşii cu fidea
 ª pastă de avocado cu pâine completă sau ca dimineaţa + pier-

sici, caise, migdale

Meniu de sărbătoare sau pentru invitaţi
Dimineața, ca totdeauna sau alternative:

 ª waffe proaspete din făină de ovăz (făcute în casă) cu pastă de 
tofu sau cu gem de caise

 ª ceai de plante sau lapte de cereale

Prânzul:
 ª la început salată de crudităţi (salată verde cu broccoli, ceapă 

şi roşii)
 ª aperitive: pastă de linte pe bucăţele mici de pâine şi castraveţi 

acri
 ª cremă supă de dovleac
 ª tăieţei cu legume
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Seara:
 ª salată boeuf
 ª mazăre fină cu chifteluţe de tofu
 ª sau numai fructe ori müsli

Meniu de sărbătoare I
 ª salată de crudităţi (salată verde, sfeclă roşie, morcov, broccoli, 

ardei, roşii)
 ª supă de tăiţei (supa lui Hippocrate) cu suc de roşii şi tăiţei fini
 ª tort de spanac cu ciuperci (clătite din hrişcă şi ovăz)
 ª desertul „Mariana”

Meniu de sărbătoare II
 ª salată de crudităţi (roşii, ceapă, castraveţi)
 ª salată de vinete
 ª salată delicioasă de legume (boeuf)
 ª legume în aspic
 ª supă cremă de conopidă
 ª sarmale în frunze de varză cu orez
 ª tort de curmale

Vă rog să remarcaţi alcătuirea meniurilor
Fructele predomină masa de dimineaţa şi la alegere chiar 

masa de seara. Niciodată nu trebuie să lipsească în alcătuirea me-
niului cerealele. Şi aici nu mă refer, bineînţeles, numai la pâine, 
aveţi o alegere bogată în această carte (chifteluţe, perişoare, şniţe-
le, clătite, spaghete, orez, desert etc.).

Observaţi cum fiecare meniu pe anotimpuri oferă aproape to-
tul pentru ca alimentaţia noastră să fie bogată în substanţe vitale. 
Şi bineînţeles, aproape 75% să fie crudităţi.

Sosurile pentru salate le veţi alege din oferta bogată a cărţii. 
Puteţi întrebuinţa toate cerealele pe care le-am prezentat la capi-
tolul cereale (grâu, secară, orz, ovăz, orez, mei, hrişcă, quinoa). 
Şi aveţi o multitudine de posibilităţi să faceţi feluri de mâncare 
delicioase şi sănătoase.
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Numai astfel puteţi alcătui o hrană vitală completă folosind 
tot ceea ce Tatăl nostru Ceresc ne oferă din belşug (legume, fructe, 
cereale, seminţe şi nuci).

Combinaţi hrana dumneavoastră vie (crudităţile – fructe şi 
legume) întrebuinţând tot ce ne oferă acestea – rădăcină, tulpi-
nă şi frunze. Frunzele nu trebuie să lipsească – totul este preţios. 
Schimbaţi legumele zilnic ca să puteţi folosi tot ceea ce se găseşte 
pe piaţă în orice anotimp al anului. La fel şi fructele. Nucile şi se-
minţele folosiţi-le cu economie, dar trebuie folosite mereu.

Nu trebuie să gândiţi niciodată că sunteţi obligaţi să consu-
maţi un aliment în cantitate mare sau permanent numai pentru 
că aţi aflat că are, de exemplu, acizi graşi omega 3, ar fi o idee 
greşită. Dumneavoastră trebuie să aveţi la fiecare masă legume, 
fructe şi cereale, la fel plante proaspete. Combinaţi astfel meniul 
ca să nu lipsească nimic.

Dacă consumaţi, de exemplu, prea multe nuci şi seminţe, 
pentru că aţi aflat de conţinutul lor benefic, vă atrageţi neplăceri. 
Totdeauna să fiţi conduşi de moderaţie şi economie în alegerea 
acestor alimente.

Vă doresc mult succes!
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„Strâns legată de hrănirea organismului,  
hrana mai posedă și puterea de vindecare.  

Şi cea mai mare putere de vindecare o are acea hrană  
care are și cea mai mare putere de hrănire.  

În timpul celor 40 de ani de practică medicală,  
am observat toate aceste adevăruri în clinica mea,  

mâncarea gătită nu mai posedă această înaltă putere  
de vindecare. În schimb, plantele verzi proaspete,  

pregătite și combinate cu grijă posedă o imensă putere  
de vindecare. Aceste noi descoperiri în alimentația oamenilor 

erau chiar pentru cercetătorii în nutriție o mare surpriză,  
cu totul neașteptată. Să descoperi deodată că prin fierbere,  

coacere, prăjire și sterilizare moare toată substanța vie  
din hrană, că de aceasta depinde sănătatea organismului  
și vitalitatea țesuturilor și organelor nu numai a celor  

prezenți, dar și a generațiilor viitoare. Iar cercetările continuă.” 
(Dr. Max Bircher-Benner,  

Clinica Dr. Bircher-Benner, Zürich - 1935)

Indicaţii generale pentru 
alcătuirea meniurilor  

în diverse forme de boală
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Ceea ce încerc să vă ofer acum, la sfârşitul cărţii, este nu-
mai un îndreptar şi un ajutor pentru alcătuirea unor mese 
care să fie nu numai suportate de bolnav, dar să ajute şi 

la redobândirea sănătăţii. Alcătuirea acestor diete, au fost în cea 
mai mare parte concepute la clinica Dr. Max Bircher-Benner din 
Elveţia, de Dr. Dagmar-Liechti von Brasch, dar şi la alte clinici cu-
noscute din Germania, la care am adăugat, acolo unde era cazul, 
ultimele noutăţi ale specialiştilor în materie de nutriţie.

Clinica Dr. Bircher-Benner a recomandat, înainte de toate, ca 
pacientul să consume vegetalele crude (legume şi fructe), ceea ce 
astăzi susţin toţi nutriţioniştii. 

Foarte mulţi bolnavi elimină tocmai legumele şi fructele cru-
de care constituie, de fapt, tratamentul cel mai eficace, pe motiv 
că nu îl suportă.

Ştiu că este dificil pentru cei care suferă de gastrite, ulcer sau 
colite, să suporte de la început crudităţile, mai ales dacă nu au 
fost obişnuiţi să mănânce astfel.

De aceea, pentru toate aceste cazuri se va proceda cu multă 
băgare de seamă. Veţi găsi indicaţiile necesare pentru fiecare boa-
lă. Trebuie însă să reţineţi că legumele şi fructele în stare crudă 
şi foarte proaspete reprezintă o terapie puternică în toate bolile, 
chiar şi în cazurile grave de boli degenerative.
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Regim sever de crudităţi	 	
Aplicat ca terapie în:

 ª convalescenţă după boli infecţioase cu febră
 ª crize de reumatism acut
 ª recomandat a se folosi vegetale crude 1-2 zile pe săptămână, 

iar primăvara şi toamna, o săptămână mai ales pentru urmă-
toarele boli constituţionale:
- Tensiune arterială înaltă
- Boli renale
- Tulburările funcţionale ale ficatului
- Migrene
- Constipaţie cronică
- Gută
- Pentru întărirea sistemului imunitar al organismului

Trei zile, crudităţi vegetale
Micul dejun: (în fiecare zi același)

 ª müsli (vezi reţeta la propunerile de mic dejun)
 ª un pahar suc de portocale + grapefruit, nuci, fructe, eventual 

şi fructe uscate, ceai de plante (măceşe, mentă)

Prânzul:
 ª nuci, salată de crudităţi
 ª prima zi (ţelină, roşii, salată verde)
 ª a doua zi (morcovi, castravete, spanac crud)
 ª a treia zi (gulie, sfeclă roşie, salată verde)

Seara: ca la micul dejun.
Trei zile la rând meniul este acelaşi.
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A patra zi meniul de trecere cu adaosuri
Micul dejun: 

 ª müsli ca în primele zile
 ª se adaugă o felie de pâine completă sau rondele din orez ex-

pandat
 ª ceai de plante

Prânzul:
 ª salată de crudităţi (ridiche, roşii, morcovi, salată verde)
 ª supă clară de legume
 ª cartofi copţi

Seara: ca la micul dejun.

A cincea zi – meniul de trecere
Micul dejun:

 ª müsli cu nuci sau migdale
 ª două felii de pâine completă
 ª fructe
 ª lapte de migdale sau lapte de orez sau lapte de ovăz sau ceai 

de plante

Prânzul:
 ª salată de crudităţi (conopidă sau broccoli, salată verde, spanac)
 ª supă cremă de cartofi
 ª legume înăbuşite în puţină apă la o temperatură medie pe 

timp scurt (morcov sau dovleac sau ţelină etc.), servite cu suc 
de lămâie

 ª orez integral

Seara: ca la micul dejun, gem de fructe sau mere.

Toate salatele se vor servi numai cu suc de lămâie. Se scoate 
total grăsimea; nici uleiul nu este permis. La fel, sarea este total 
exclusă. Pentru cei care spun că nu suportă crudităţile, salatele se 
pot transforma în pastă cu ajutorul blenderului.
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Peste toate crudităţile care constituie salata şi care se introduc în 
blender, se toarnă puţină apă plată. Cu ajutorul blenderului se trans-
formă totul într-o pastă perfect digerabilă la care se adaugă câteva 
picături de lămâie. Se mănâncă încet şi se mestecă foarte bine.

La fel, preparatul de dimineaţă (müsli) se poate transforma cu 
ajutorul blenderului tot în pastă. Dacă şi în acest fel există greutăţi de 
adaptare la această hrană, se pot adăuga 1-2 linguri de gel din cereale.

Prepararea gelului
Acesta se poate face din grâu, orz, ovăz sau orez. Se macină 

cu ajutorul morii mici de casă pentru cereale sau cu ajutorul râş-
niţei electrice de cafea, cam o ceaşcă de boabe. Acestea se pun 
într-o cratiţă, se acoperă cu 100 ml de apă şi se fierb cam 20 de 
minute la foc mic, amestecând mereu.

După ce a fiert se trece printr-o sită cu ajutorul unei linguri 
până când a ieşit din cereale tot gelul şi a rămas în sită o masă 
uscată de grăunţe zdrobite şi fierte.

Gelul obţinut se pune într-un borcan la rece şi se ia din el când 
avem nevoie de 1 sau 2 linguriţe care se adaugă la pasta de crudităţi. 
Gelul are calităţi de regenerare a mucoaselor şi de pansament.

Aceste zile de crudităţi vor reprezenta o terapie extraordina-
ră, care nu se poate compara cu nimic. Apoi se continuă cu masa 
vegetariană obişnuită, aşa cum aţi găsit în această carte.
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Regimul pentru bolnavii de stomac şi intestine

Gastrite, ulcer şi intestinul bolnav
La clinica doctorului Bircher-Benner, ca şi în clinicile mari 

din Germania cu specific pentru bolile gastro-intestinale, nu este 
oprită hrănirea pacienţilor cu fructe şi legume aşa cum o să ve-
deţi. Şi să nu vă miraţi, pentru că tocmai aceste principii vitale vor 
ajuta organismul să se refacă.

În crizele acute de gastrite sau ulcer, vă recomandăm două 
sau trei zile de stat la pat cu suc proaspăt de morcovi, fructe şi 
lapte din seminţe sau din ovăz.

Exemplu de meniu pentru o zi.
Dimineața și seara: 

 ª 200 gr suc de mere + gel din orez sau ovăz
 ª 150 ml lapte de migdale sau soia

Prânzul: 
 ª 200 ml suc de morcovi cu gel
 ª 150 ml suc de cartofi crud şi suc de varză
 ª 150 gr gel din seminţe de in, care se ia zilnic
 ª ca lichide, apă plată

Obligatorie este odihna la pat, comprese calde pe abdomen 
după mese. Destindere totală, exerciţii de respiraţie. Clisme la trei 
zile cu ceai de gălbenele.

La senzaţia de arsură sau dureri, recomandăm una sau două lin-
guri de gel de grâu sau orez sau argilă dizolvată în apă cu praful spe-
cial de stomac al profesorului Dr. Spârchez. După trecerea perioadei 
acute şi la ieşirea din criză se trece la forma de piure a hranei.
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Forma de piure
Dimineața: 

 ª müsli trecut prin blender şi amestecat cu gel de grâu. Totul 
devine o pastă omogenă

 ª suc de fructe amestecat cu gel
 ª lapte de migdale

Prânzul:
 ª salată de crudităţi (salată verde, morcovi, broccoli) câteva pi-

cături de ulei de măsline obţinut prin presare la rece. Se trans-
formă totul în piure cu ajutorul blenderului şi se amestecă 
apoi cu gel de orez

 ª piure de cartofi
 ª dovlecei înăbuşiţi, transformaţi la blender în piure şi ameste-

caţi cu gel de grâu
Seara:

 ª müsli la fel ca dimineaţa
 ª bulion de legume cu gel de grâu
 ª un cartof fiert în coajă
 ª ceai de plante

Între mese apă plată, ceai de plante sau lapte de soia sau de 
migdale. Trebuie evitate, bineînţeles, alimentele rafinate, aşa cum 
am menţionat în această carte. Zahărul sub orice formă trebuie 
eliminat, este permisă numai puţină miere. Nu trebuie să consu-
maţi niciun fel de suc concentrat cumpărat din oraş şi nici un fel 
de preparat din făină albă.

Vă recomandăm: fructe proaspete (mere, piersici, pepene, 
banane), toate transformate cu ajutorul blenderului în pastă şi 
amestecate cu gel. La fel veţi proceda şi cu legumele înăbuşite, 
apoi le puteţi amesteca şi cu câteva picături de ulei de măsline. 
Lapte din cereale (ovăz, orz, orez), din seminţe ca migdale şi lapte 
de soia. Cerealele sunt permise numai sub formă de gel. Cartofii 
se folosesc numai piure sau fierţi în coajă. Grăsimea este permisă 
numai sub forma uleiului de măsline obţinut prin presare la rece 
şi ulei din seminţe de in. Bineînţeles, nu mai mult de o linguriţă. 
Între mese, gel din sămânţă de in.
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După ieşirea din criză şi însănătoşire, este permis regimul 
simplu, pe care îl aveţi în această carte. Dacă pâinea completă 
încă nu o suportaţi, vă recomandăm pâinea uscată „Wasa” care se 
găseşte la magazinele cu produse alimentare vegetariene.

Reţetele pentru lapte din cereale şi seminţe le găsiţi la capito-
lul „Pregătirea laptelui din cereale şi seminţe”.

Reţeta profesorului Dr. Spârchez în cazurile acute de gastrite: 
 ª 150 gr bolus alba
 ª 150 gr bicarbonat de sodiu 
 ª 75 gr carbonat de calciu
 ª 30 gr magnezia austa dacă există constipaţie

Acest pansament va fi folosit numai în situaţiile de absolută 
necesitate. Nu trebuie abuzat! Se mai poate utiliza ca pansament 
şi argila.

Ceaiuri de plante
Amestec din: urzică, gălbenele, coada şoricelului. La un litru 

de apă clocotită se pune câte o lingură de plantă. Se infuzează 10 
minute şi se beau 3-4 ceşti de ceai pe zi.

Ceai din rădăcină de obligeană. Acesta este un macerat: o lin-
gură cu vârf de rădăcină de obligeană se pune într-un borcan de 
250 ml, se acoperă cu apă şi se lasă peste noapte la frigider. A 
doua zi se încălzeşte uşor (în niciun caz nu se depăşeşte tempera-
tura de 300 C). Se strecoară şi se bea câte o înghiţitură bună cu o 
jumătate de oră înaintea meselor.

Exemplu de terapie a intestinului infestat 
cu paraziţi

Pacienta – 60 de ani, după câteva zile petrecute departe de casă 
s-a plâns de dureri abdominale cu balonare, greaţă, diaree, stare 
generală alterată. Durerile erau, mai ales, în zona sigmoidului şi se 
prelungeau în piciorul stâng, unde, după câteva zile, s-a observat 
o stază venoasă cu apariţia unei pete albăstrui şi a durerilor locali-
zate. Examenul coprologic a arătat prezenţa parazitului entamoeba 
histolytica şi o infecţie micotică cu candida albicans.
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Desigur, aşa cum a sfătuit-o pe pacientă şi medicul ei, cel mai 
simplu lucru era să ia antibiotice şi un medicament special contra 
parazitului (metronidazol). Cum pacienta a refuzat, pentru că era 
alergică la orice preparat chimic, a rămas să urmeze o alternativă 
naturală de tratament.

Terapia
1 zi – post total, numai ceai şi apă. Comprese pe abdomen. 

Clismă cu infuzie foarte puternică de gălbenele la care s-au adău-
gat pentru un litru de ceai, 80 de picături de tinctură de gălbenele. 
În fiecare zi câte 1,5 litri ceai de plante: urzică, gălbenele, coada 
şoricelului, măceşe, fenicul, chimion, anason.

La odihna de după amiază şi seara, a pus pe piciorul afectat 
comprese reci cu ceai de gălbenele şi tinctură de gălbenele. Dimi-
neaţa şi seara baie rece de picioare. Gimnastică uşoară cu respira-
ţie profundă. Mers pe jos cât se poate de mult.

Dieta
Prima zi post total cu ceaiuri şi apă plată. 
A doua zi mere rase.
A treia zi salată de crudităţi transformată cu ajutorul blende-

rului în pastă. Cartof fiert în coajă. În fiecare zi suc de morcovi, 
sfeclă, ridiche neagră. Müsli de dimineaţă fără miere sau stafide. 
Pâinea admisă: numai pâine uscată (Wasa). Din două în două zile 
se repetă clisma.

Tratament adjuvant
Pentru refacerea florei intestinale a luat Biotics (se găseşte în 

farmacie). Dimineaţa orz verde. Vitaminele: complexul de B-uri, 
vitamina A, multimineralele Eurofarm, Vitamina C dimineaţa şi 
seara câte un gram. Propolis de trei ori pe zi câte 20 de picături. 
Argilă dimineaţa şi seara.

După trei săptămâni pacienta s-a vindecat complet şi exame-
nul coprologic a arătat o floră normală. 

Dar nu uitaţi, toată această terapie a început şi a continuat cu 
rugăciuni pentru fiecare fază nouă a tratamentului urmat.

Hrana noastră, destinul nostru290



Regimul pentru ficat, pancreas şi vezica biliară

Cauzele îmbolnăvirii acestor organe sunt diverse ca şi forma 
de manifestare.

Când am scris acest capitol, m-am gândit în primul rând la 
sensibilitatea ficatului după hepatită şi la cronicizarea hepatitei 
neîngrijite, ceea ce aduce multe suferinţe bolnavului. Acest regim 
prezentat aici este binefăcător şi celorlalte organe, vezica biliară, 
pancreasul şi, de fapt, întregului organism.

Pentru că la prelucrarea grăsimilor ficatul este, în cea mai 
mare măsură implicat, dieta pe care v-o recomandăm exclude 
grăsimea în totalitate. Iar vezica biliară şi pancreasul vor asimila 
acest regim de însănătoşire cu recunoştinţă. Dieta aceasta a fost 
concepută de clinica doctorului Bircher-Benner din Zürich (Dr. 
Med. Dagmar Liechti v. Brasch) şi completată de mine după ex-
perienţa acumulată cu bolnavii de ficat.

Prima zi
Micul dejun: 

 ª un pahar cu suc de portocale + grapefruit 
 ª müsli – o porţie mică 
 ª pâine „Wasa” cu miere şi ceai de plante (măceşe sau mentă)

Prânzul:
 ª salată de crudităţi (salată verde, dovlecei, morcovi) de pre-

ferat transformată în pastă cu ajutorul blenderului, la care se 
adaugă câteva picături de lămâie

 ª bulion de legume
 ª legume înăbuşite (de ex: dovlecei cu suc de lămâie)
 ª orez fiert fără grăsime cu suc de roşii şi verdeaţă deasupra

Seara:
 ª grapefruit servit cu miere, pâine completă cu marmeladă vie
 ª supă cremă de legume cu făină de orz
 ª ceai de măceşe cu miere
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A doua zi

Micul dejun: ca în prima zi.

Prânzul:
 ª salată de crudităţi (salată verde, spanac crud, ţelină, morcov 

ras şi sfeclă roşie) transformate în blender în pastă şi servită 
cu suc de lămâie

 ª spanac fiert cu puţin suc de roşii
 ª cartofi la cuptor (fără grăsime) cu chimion
 ª mere la cuptor cu stafide

Seara: 
 ª mere şi banane rase, amestecate cu miere şi puţin suc de lămâie
 ª pâine completă cu marmeladă vie
 ª fructe uscate: smochine, curmale
 ª ceai de plante

A treia zi
Micul dejun: Ca în prima zi. 

 ª Se poate schimba pâinea, dacă este bine suportată; consumaţi 
pâine completă, iar pasta de pus pe pâine o alegeţi între miere 
şi marmelada vie. Reţeta o găsiţi în carte.

Prânzul:
 ª Salată de crudităţi (salată verde, conopidă, roşii, morcov), trans-

formată în pastă la blender, care se serveşte cu suc de lămâie. 
Transformarea în pastă, reprezintă o formă uşoară de digerare 
pentru cei care nu sunt încă obişnuiţi cu crudităţile şi pentru cei 
la care, pe lângă suferinţa hepatică se adaugă şi tulburări diges-
tive, cum ar fi: balonarea. Dacă însă suportaţi bine crudităţile 
vegetale, atunci este preferabil să mâncaţi salata ca atare, după 
ce aţi mărunţit totul foarte bine (vezi capitolul salate).

 ª supă cremă de cartofi, mămăliguţă cu lapte de orez
 ª mere coapte cu miere
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Seara:
 ª salată de fructe cu müsli
 ª orez fiert cu roşii
 ª pâine „Wasa”
 ª ceai de plante

Este preferabil ca fructele să fie consumate cu o oră înainte de 
a consuma altceva.

A patra zi
Micul dejun: ca de obicei.

Prânzul:
 ª salată de crudităţi (morcovi, salată verde, castraveţi, ridiche 

neagră – sub formă de pastă sau întregi, răzuite fin
 ª broccoli înăbuşit în puţină apă cu suc de lămâie
 ª piure de cartofi
 ª compot de mere

Seara:
 ª grapefruit cu miere. La interval de 1 oră înainte de felul următor
 ª cremă supă de legume cu făină de ovăz
 ª pâine completă
 ª ceai de măceşe

A cincea zi
Dimineața: ca de obicei.

Prânzul:
 ª salată de crudităţi (salată verde, ridiche neagră, morcovi, ţe-

lină – transformate în pastă sau întregi, răzuite fin, cu suc de 
lămâie)

 ª supă cremă de spanac
 ª paste făinoase din făină completă cu suc de roşii (vezi reţetele)
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Seara:
 ª grapefruit. La interval de 1 oră înainte de felul următor
 ª bulion de legume cu făină de orz
 ª cartofi fierţi în coajă
 ª pâine „Wasa”

A şasea zi
Dimineața: ca de obicei.

Prânzul:
 ª salată de crudităţi (salată verde, sfeclă, spanac crud, dovlecei) 

transformate în pastă sau întregi, răzuite fin)
 ª ţelină înăbuşită în puţină apă cu câteva picături de lămâie şi 

multă verdeaţă (mărar, pătrunjel)
 ª piure de cartofi şi hrişcă fiartă cu legume (vezi reţeta)

Seara:
 ª grapefruit cu miere. La interval de 1 oră înainte de felul ur-

mător
 ª supă cremă de orez
 ª pâine cu marmeladă vie
 ª ceai de plante

A şaptea zi
Dimineața: ca de obicei.

Prânzul:
 ª salată de crudităţi (salată verde, morcovi, roşii, ridiche nea-

gră, sub formă de pastă sau mărunţită, cu lămâie
 ª bulion de legume
 ª orez fără grăsime cu roşii şi verdeaţă
 ª mere coapte cu stafide

Seara:
 ª grapefruit cu miere. La interval de 1 oră înainte de felul următor
 ª cartofi copţi
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 ª salată din sfeclă fiartă cu suc de lămâie
 ª pâine „Wasa” cu miere
 ª ceai de plante

Conduceţi-vă după această schemă şi veţi obţine însănătoşi-
rea ficatului şi a celorlalte organe. Mâncaţi încet şi mestecaţi bine. 
Nu consumaţi cantităţi mari de mâncare o dată. Porţiile trebuie să 
fie moderate. Nu încărcaţi stomacul. Mâncaţi în linişte şi evitaţi să 
mâncaţi dacă sunteţi obosiţi. 

Sunt total oprite condimentele tari ca muştarul, piperul, oţe-
tul, hreanul, ceapa şi usturoiul crude. Ceapa şi usturoiul se pot 
consuma numai înăbuşite în apă la foc mic, odată cu celelalte le-
gume la masa de prânz, ca felul doi după salată.

Odihniţi-vă după mese cu comprese calde pe abdomen. Fa-
ceţi plimbări uşoare în aer liber. Respiraţi profund şi des.

Sportul violent, competiţional este oprit în situaţia ficatului şi pan-
creasului bolnav. Respectaţi orele de somn şi culcaţi-vă devreme.

Cura de sucuri proaspete
Cura de sucuri proaspete este forma cea mai uşoară de asi-

milare, cea mai uşor digerabilă şi este recomandată în multe si-
tuaţii grele de boală. La clinica doctorului Bircher-Benner cura cu 
sucuri proaspete era recomandată pacienţilor în bolile acute, la 
febră, la bolile acute ale aparatului digestiv, în bolile acute de fi-
cat şi pancreas. Sub observaţia unui medic competent cura poate 
dura câteva zile şi chiar una sau două săptămâni.

De asemenea, pacienţii bolnavi cronic de inimă sau boli cir-
culatorii, de reumatism sau obezitate, vor avea mult de câştigat 
după câteva zile de regim absolut de sucuri proaspete.

Regim de sucuri exclusiv
Poate dura o săptămână sau chiar mai mult, căci la aceste su-

curi se adaugă şi gel (mucilagiu) din cereale sau seminţe de in.
Diureza pe care acest regim de sucuri o face, va fi combinată 

cu ceai de măceşe şi splinuţă (solidago virgaurea). Astfel se mă-
reşte procesul de eliminare al toxinelor din organism.
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Exemplu de meniu – întreaga zi sucuri
Dimineața: 

 ª 200 ml suc de fructe
 ª 150 ml lapte de migdale sau lapte de orez 
 ª o ceaşcă cu ceai de măceşe

Prânzul:
 ª 200 ml suc de fructe
 ª 150 ml lapte de migdale
 ª 150 ml suc de morcovi sau amestec de morcovi, sfeclă, ţelină
 ª o ceaşcă de ceai splinuţă (solidago virgaurea)

Seara:
 ª 200 ml suc de fructe
 ª 150 ml lapte de migdale
 ª o ceaşcă de ceai splinuţă (solidago virgaurea)

Dacă regimul cere renunţarea totală la grăsimi, se va înlocui 
laptele de migdale cu lapte de orez sau ovăz. Este foarte impor-
tant ca în aceste zile de sucuri, pacientul să stea în pat, căci dacă 
nu se respectă liniştea organismului, acţiunea minunată a acestor 
zile de sucuri este împiedicată. Chiar atunci când regimul de hra-
nă este vegetarian este bine ca o zi din săptămână să se consume 
astfel de sucuri. Şi nu vă speriaţi de reacţiile pe care s-ar putea să 
le aveţi, ca dureri de cap, greaţă, ameţeală, senzaţia de slăbiciune 
(mai ales după amiaza), căci acestea sunt normale în perioada de 
dezintoxicare a organismului.

Forma severă de post cu sucuri
Ora 8 – 200 gr suc de fructe proaspăt stors din grapefruit, porto-

cale, mandarine, piersici sau pepene (pepenele se consumă separat).
Ora 12,30 - 200 gr suc de fructe stors proaspăt, ca dimineaţa 

sau suc de legume din: morcovi, roşii, spanac, sfeclă roşie, ames-
tecat şi stors proaspăt.

Ora 18 - 200 gr suc de fructe, stors proaspăt, ca la ora 8 dimineaţa.
Recomandăm obligatoriu repaus la pat, timp de 1 şi 3 zile, mai 

multe zile numai sub control medical. Dacă se menţine o senzaţie 
de sete, se bea ceai de măceşe sau splinuţă, între mesele cu suc.
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* Sprue este termenul medical internaţional pentru boala provocată de intoleranţa  
la gluten (Boala lui Herter).

Postul cu fructe
Acesta este indicat în special la bolile de inimă, tulburări hepa-

tice cronice cu senzaţia de slăbiciune. Meniul zilnic în acest caz este 
de trei ori pe zi câte 200 - 250 - 300 gr de fructe, bine spălate, bine 
coapte şi nu prea dulci ca: fructe de pădure, portocale, grapefruit, 
mandarine, struguri, pepene (întotdeauna separat pepenele) şi mai 
ales mere.

Exemple:
O zi mere: 5-6 ori pe zi măr ras mărunt la crizele acute de sto-

mac şi intestine cu diaree. 
O zi căpşuni: de 3-4 ori câte 200-250 gr căpşuni foarte coapte, 

fără a le îndulci. La sprue * mai ales unde lipseşte vitamina C. 
O zi afine: de 3 ori câte 200-250 gr este uşor dezinfectant.
O zi mure: de 3 ori câte 250-300 gr. Sunt bogate în vitamina C, 

uşor de digerat şi hrănitoare.
O zi coacăze negre sau roşii: de 3 ori pe zi câte 250 gr. Sunt 

bogate în vitamina C, recomandate mai ales pacienţilor bolnavi de 
ficat.

O zi struguri: 750-1000 gr de struguri, împărţiţi de 4-5 ori pe 
zi. Trebuie spălaţi bine din cauza substanţelor cu care sunt stro-
piţi. Sunt recomandaţi pacienţilor bolnavi de ficat.

Prevenirea bolilor de inimă
Până la începutul anilor ‘90 ştiinţele medicale erau convinse 

că bolile de inimă o dată instalate nu se mai pot vindeca. Depu-
nerile de colesterol de pe vasele sanguine, mai ales la nivelul co-
ronarelor, duc cu timpul la temuta arteroscleroză şi bineînţeles, 
la infarctul de miocard. De acolo numai un mic pas îl mai separă 
pe pacient de moarte. În 1990, medicul cardiolog american Dr. 
Dean Ornish, cu o echipă strălucită de specialişti, după cercetări 
amănunţite pe mii de bolnavi, anunţa deodată oficial în cea mai 
prestigioasă revistă medicală internaţională „The Lancet”, rezulta-
tul acestor studii: „Bolile de inimă se pot vindeca chiar în stadii 
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avansate, arterele şi vasele de sânge se pot curăţi dacă pacientul 
îşi schimbă total hrana, devine vegan, suprimă total grăsimile şi 
face mişcare!” 

Bineînţeles, medicii au fost la început neîncrezători şi s-au 
apucat să cerceteze, să cunoască şi să experimenteze. Şi astfel ade-
vărul a ieşit la lumină – că suntem constituiţi din ceea ce mâncăm 
şi singuri ne formăm destinul prin alegerile pe care le facem zilnic 
şi meniul pe care îl stabilim.

Dieta recomandată de Dr. Dean Ornish a constituit o adevă-
rată revoluţie în ştiinţele medicale, iar astăzi nu se mai îndoieşte 
nimeni de valoarea acestei descoperiri. Între timp, în ultimii ani, 
oamenii de ştiinţă scot tot mai mult în evidenţă importanţa incon-
testabilă a substanţelor secundare din plantele crude şi proaspete 
(S.S.P.) care, de fapt, stau la baza menţinerii sănătăţii şi a vieţii 
noastre. Pentru că se cunoaşte cu certitudine că anumite lipsuri 
ale substanţelor vitale din organism reprezintă o cauză importan-
tă de boală. Priviţi cu atenţie schema pentru protecţia inimii şi ob-
servaţi cât de mult depinde sănătatea inimii de ceea ce mâncaţi.

Acidul gras nesaturat  
Omega-3 (seminţe de in, 

uleiul de rapiţă, nuci)

Antioxidantele
Vitaminele E, C  
şi betacarotenul  

(mese bogate în fructe  
şi legume)

Substanţe secundare  
din plante: Carotinoide,  
polifenole, phytosterine  

(în legume şi fructe crude)

Acidul folic  
(vitamina B9, B6 şi B12;  

legume, fructe şi cereale)

Mineralele:
Magneziu

Calciu
Seleniu

(legume)

Protecția inimii

Schema din cartea prof. Dr. Michael Hamm „Food medizin”
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Consumaţi zilnic müsli din fulgi de ovăz şi tărâţe de ovăz, 
care au rolul de a lega colesterolul şi a-l face să scadă.  Atenţie: nu 
cumpăraţi müsli gata făcut. Orientaţi-vă după reţetele din această 
carte. Cerealele vă aduc printre alte substanţe vitale şi fibre (ce-
luloză) care au un efect binefăcător asupra organismului. Fibrele 
influenţează evacuarea intestinală şi constituie un diluant al gră-
similor din hrană.

Acidul gras Omega-3 are un rol enorm în scăderea triglice-
ridelor din sânge, la împiedicarea formării aritmiilor cardiace şi 
stabilizează ritmul cardiac. Omega 3 se găseşte în seminţele de in, 
uleiul de rapiţă şi nuci.

Usturoiul, soia şi nucile sunt importante pentru prevenirea bo-
lilor de inimă. Dar, atenţie, nimic nu trebuie exagerat. Seminţele 
şi nucile trebuie consumate cu multă economie. Dieta pe care v-o 
prezentăm este extrasă din cartea doctorului Dean Ornish (Revolu-
ție în terapia bolilor de inimă) şi este special orientată pentru curăţa-
rea coronarelor şi însănătoşirea totală a celor bolnavi de inimă. Şi 
a reuşit pe deplin. La primele studii hrana bolnavilor de inimă era 
variat alcătuită, dar predomina hrana gătită. Din cei bolnavi s-au 
vindecat în total 97% şi prin această alimentaţie Dr. Dean Ornish a 
exclus total produsele animale şi grăsimile, chiar şi cele din plante. 
În ultima vreme dr. Dean Ornish (astăzi este profesor plin la Fa-
cultatea de medicină din San Francisco) a mai făcut un experiment 
care a devenit la fel de celebru. Le-a dat bolnavilor săi o hrană care 
conţinea 80% crudităţi – legume şi fructe. De data aceasta vindeca-
rea acestor pacienţi a fost de 100%.

Vă prezentăm o astfel de dietă pentru patru zile. De altfel, re-
ţetele din această carte respectă principiul unei hrane vii de 85%, 
variate şi bogate în substanţele vitale necesare organismului.
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Prima zi
Dimineața:

 ª un pahar suc de portocale + grapefruit
 ª müsli din fulgi de ovăz, tărâţe din grâu şi ovăz, măr, banană 

şi stafide
 ª ceai de plante

Prânzul:
 ª suc de morcov proaspăt
 ª la ½ de oră o salată mare de crudităţi, fasole fiartă (iahnie), 

pâine completă, jeleu din fructe

Seara:
 ª salată, humus, pâine completă – sau ca dimineaţa, mărind ast-

fel cantitatea de crudităţi, mai ales prin fructe

A doua zi
Dimineața:

 ª suc de piersici proaspete (sau mere)
 ª la ½ de oră clătite din făină de orz cu căpşuni proaspete
 ª ceai de plante

Prânzul:
 ª suc de morcovi proaspăt
 ª salată completă cu multe legume
 ª tortuleţe sau tarte din făină completă umplute cu piure de ar-

dei crud şi bucăţele de tofu şi usturoi
 ª pâine completă, eventual şi supă de linte

Seara:
 ª grapefruit, la ½ de oră înainte de masă
 ª spanac cu orez
 ª pâine completă, sau ca dimineaţa
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A treia zi
Dimineața:

 ª suc de portocale + grapefruit
 ª müsli cu fulgi de ovăz şi tărâţe de grâu şi orz cu măr, banană 

şi stafide
 ª ceai de plante

Prânzul:
 ª suc de ţelină, morcovi şi sfeclă
 ª salată mare de crudităţi
 ª supă de legume
 ª cartofi copţi
 ª sote de mazăre
 ª compot de vişine

Seara:
 ª grapefruit
 ª după ½ de oră pizza cu tofu şi salată

A patra zi
Dimineața:

 ª suc de mere
 ª müsli din fulgi de ovăz, cu tărâţe de grâu şi ovăz cu banană, 

măr şi stafide
 ª ceai de plante

Prânzul:
 ª suc de morcovi
 ª salată de crudităţi
 ª legume înăbuşite cu iaurt de soia
 ª pilaf de orez
 ª jeleu de coacăze
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Seara:
 ª p portocală (sau alt fruct)
 ª după ½ oră supă de roşii cu orez
 ª cartofi fierţi în coajă cu chifteluţe din cereale

(Reţetele acestor meniuri le veţi găsi în carte.)

Rezultatele cercetărilor medicului cardiolog Dean Ornish ne 
arată încă o dată că destinul nostru este în mâinile noastre.

Cine se hrăneşte conştient cu toate substanţele vitale care ni le 
oferă natura, cine caută să-şi combine meniul zilnic în aşa fel încât 
să aibă toate elementele vitale, consumând * cinci porţii de fructe şi 
legume zilnic şi cereale complete, acela nu are nevoie să ia în plus 
preparate sintetice de vitamine şi minerale. Preparatele acestea nu 
vor putea niciodată să înlocuiască o hrană vitală, compusă cu grijă. 
Prin luarea vitaminelor nu realizăm decât o mică parte din pro-
gramul de sănătate pe care ni-l propunem. O boală coronariană de 
inimă se dezvoltă printr-un proces complex cu mulţi factori de risc. 
Astăzi specialiştii ne atrag atenţia asupra substanţelor vitale din 
legumele şi fructele crude care sunt de neînlocuit.

Oamenii de ştiinţă vorbesc despre bolile de inimă cu can-
tităţi mari de colesterol în sânge ca reprezentând mari lipsuri 
din organism a substanţelor vitale din hrană. Se face în ultima 
vreme legătura între prezenţa homocysteinei ** în organism, cu 
apariţia arteriosclerozei, a infarctului de miocard şi a congestiei 
cerebrale. Prezenţa ei în sânge nu este numai de origine ere-
ditară cum s-a crezut înainte, ci este legată de lipsa anumitor 
vitamine, mai ales a celor din grupa B (acidul folic) sau vitamina 
B9, vitamina B6 şi B12. Dar nu trebuie să privim vitaminele din 
grupa B ca singurele substanţe de vindecare de arterioscleroză, 
căci o dată cu o hrană echilibrată noi primim toate substanţele 
vitale de care avem nevoie.

* În ultimii 2-3 ani specialiştii nutriţionişti (societatea internaţională de prevenire a can-
cerului şi a bolilor cardiovasculare) au lansat pe plan mondial  recomandarea de a se con-
suma zilnic cinci porţii de fructe crude (400 gr) şi cinci porţii de legume crude (400 gr). 

** Concentraţia înaltă de homocysteină în sânge este legată de arterioscleroză,  
risc de tromboză şi congestie cerebrală.
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Printre sărurile minerale indispensabile pentru inimă este 
magneziul care are, după ultimele studii, un efect puternic de 
protecţie al inimii. Magneziul are un efect terapeutic în angina 
pectorală şi tromboze. Magneziul ne fereşte de tulburări de ritm 
cardiac şi de infarct.

Magneziul şi potasiul sunt strâns legate prin acţiunea lor. Atât 
potasiul cât şi magneziul le găsim mai ales în alimentele bogate în 
hidraţi de carbon: cereale complete, legume, cartofi, leguminoase, 
fructe. Fructele uscate şi sucurile proaspete de fructe sunt o sursă 
principală de potasiu.

Între pereţii interiori şi exteriori ai celulelor, există un echili-
bru electric care este păstrat prin prezenţa ionilor şi cei mai im-
portanţi ioni sunt cei de magneziu, calciu, potasiu şi sodiu.

Lipsa magneziului din celule, tulbură acest echilibru electro-
litic şi atrage după sine, de asemenea, o scădere a ionilor de pota-
siu. Această lipsă va fi compensată de organism, printr-o creştere 
a calciului şi a sodiului intracelular ceea ce va duce la o încordare 
a fibrelor musculare ale inimii şi la ridicarea tensiunii arteriale. 
Inima va fi puternic solicitată şi vă veţi întreba cum se ajunge la o 
astfel de sărăcie a magneziului? 

Foarte simplu: printr-o hrană foarte săracă în vegetale proas-
pete, datorită anumitor diete, a întrebuinţării exagerate a laxati-
velor şi a medicamentelor aşa numite diuretice.

Şi vă atragem atenţia:
- Vegetalele prelucrate mult în bucătărie prin fierbere sau coace-

re sunt sărace în magneziu, la fel ca şi cele care provin dintr-un 
sol sărac.

- Alimentele bogate în proteine animale şi grăsimi sunt sărace 
în magneziu.

- Ca să vă primiţi porţia de magneziu necesară, cea mai bună 
hrană este aceea bogată în fructe şi legume crude ca şi în 
cereale.
Potasiul este la fel de indispensabil în reglarea tensiunii arte-

riale, în buna funcţionare a muşchilor şi a sistemului nervos. Lip-
sa lui duce la stări de slăbiciune şi perturbarea funcţiilor cardiace.
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O hrană bogată în potasiu se găseşte din belşug în legume, car-
tofi şi cereale complete, mai ales în orezul integral nedecorticat.

Legumele se fierb înăbuşit în puţină apă şi pentru că potasiul 
trece imediat în apă, se recomandă ca această apă să se bea.

Apoi, nu uitaţi: usturoiul are un efect pozitiv asupra sistemu-
lui circulator şi contra arteriosclerozei. Consumat în mod regulat 
împiedică coagularea sângelui, fluidifică sângele şi scade tensiu-
nea arterială.

Soia micşorează mult riscul unor boli cardiovasculare.
Nucile conţin aminoacidul L-arginină, care are rolul de a păs-

tra elasticitatea vaselor sanguine. Dar nucile trebuie consumate 
cu economie.

Este foarte important să observăm că bolile grave care macină 
omenirea pot fi evitate sau chiar vindecate dacă nu au ajuns într-un 
stadiu prea avansat, dacă noi ne schimbăm stilul de viaţa şi mai 
ales hrana.

Majoritatea acestor boli au la bază o lipsă gravă de substan-
ţe vitale, pentru că majoritatea oamenilor nu consumă deloc sau 
prea puţine fructe şi legume crude.

Şi aşa cum spune titlul acestei cărţi: „Hrana noastră, destinul 
nostru”, un adevăr devenit evident pentru specialişti.

Întărirea sistemului nostru imunitar
Despre sistemul imunitar şi cum putem să-l fortificăm, am 

scris pe larg în primul volum. Slăbirea sistemului imunitar în-
seamnă o poartă deschisă bolilor care macină omenirea şi nu nu-
mai a celor infecţioase aşa cum se credea cu mult timp în urmă.

De fapt, dietele pe care le-am recomandat până acum vor 
ajuta şi la creşterea puterii de apărare a organismului, o dată cu 
fortificarea lui. Greşelile pe care le faceţi în hrana dumneavoastră 
atunci când este lipsită de factorii vitali esenţiali sau în stilul de 
viaţă pe care l-aţi adoptat, cu puţină mişcare şi cât mai puţin aer 
curat, vor contribui cu certitudine la scăderea puterii de apărare 
a organismului.

Dacă veţi consuma suficiente legume şi fructe crude, cereale 
încolţite, pâine completă şi ierburi proaspete (vezi capitolul condi-
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mentele noastre naturale), dacă veţi face zilnic mişcare în aer liber 
şi duşul cald-rece de dimineaţă, atunci sistemul dumneavoastră 
imunitar vă va feri de toate bolile. În plus, atragem atenţia asupra 
păstrării sănătăţii intestinului, căci intestinul nostru ocupă un loc 
important în sistemul de apărare.

Sunt câteva substanţe vitale esenţiale pentru apărarea orga-
nismului nostru:

 ª Vitamina C: prezentă în toate fructele, mai ales în citrice
 ª Vitamina A: prezentă în toate legumele verzi
 ª Vitamina E: în cereale complete şi încolţite, legume crude
 ª Vitamina B: în cereale complete, plante proaspete

Dacă totuşi v-aţi îmbolnăvit de gripă, începeţi imediat o tera-
pie puternică: 2-3 gr de vitamina C zilnic, zinc, seleniu, complex 
de B-uri. Dar eu sunt sigură că alcătuirea hranei zilnice, variată, 
cu multă atenţie ca să-i oferiţi organismului toate substanţele vi-
tale de care are nevoie, mişcare şi aer curat, somn odihnitor, vor 
reprezenta un zid de apărare între dumneavoastră şi asaltul bo-
lilor din jur.

Păstraţi-vă permanent buna dispoziţie, pregătiţi masa şi mân-
caţi cu plăcere împreună cu familia. Mâncaţi încet şi bucuraţi-vă 
de fiecare înghiţitură de mâncare căci, totul reprezintă un dar al 
Tatălui nostru Ceresc. Evitaţi stresul şi problemele şi nu numai 
atunci când mâncaţi.

De curând ştiinţele medicale au stabilit o nouă ramură a me-
dicinei. Se cheamă psiho-neuro-imunologie şi înseamnă, de fapt, 
dependenţa totală a sănătăţii noastre de factorul sufletesc.

Şi de ce trebuie să vă faceţi mereu probleme? Dacă v-aţi pre-
dat total lui Dumnezeu, dacă aţi învăţat să vă supuneţi voii Lui, 
atunci cu siguranţă ştiţi că niciun fir de păr nu vi se va clătina fără 
ştirea Domnului. Iar El este atât de bun şi iubitor încât la fiecare 
încercare vă va sta alături.

Este interesant că sistemul imunitar poate fi slăbit nu numai 
din lipsa unei nutriţii corespunzătoare, dar şi prin lipsa de tem-
peranţă în mâncare, deci, prin supraalimentaţie. Prea multă gră-
sime, consumul zahărului rafinat, alcoolul şi stimulentele fac să 
scadă puterea de apărare a organismului.
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Sfatul specialiştilor: Pregătiţi alimentele dumneavoastră cu 
grijă, alegeţi fructe şi legume de bună calitate şi păstraţi-le în 
condiţii optime. Folosiţi zilnic verdeaţă proaspătă, variată, care 
reprezintă, de fapt, condimentele unei bucătării sănătoase. Este 
important să schimbaţi zilnic aceste plante pentru că acum cu-
noaşteţi ce rol important au în organismul nostru substanţele se-
cundare din plante (S.S.P.).

Îmbogăţiţi-vă meniul zilnic cu legume şi fructe proaspete, 
plante proaspete, cereale şi cereale germinate. În mod deosebit, 
vă recomandăm să nu lipsească de la masă: cereale germinate, 
usturoi, ceapă, năsturel (Kresse-Nasturitium R), praz, varză, roşii 
(Lycopin), ghimbir, ceapă roşie, nuci. Apoi drojdia de bere (pas-
tilele speciale, nu cea pentru pâine) conţine beta glucane, extrem 
de importante ca activatori ai sistemului imunitar.

Sunt câteva oligoelemente esenţiale pentru buna funcţionare 
a sistemului imunitar:
-  Seleniul – cel mai important antioxidant. Lipsa lui, creşte po-

sibilitatea de infecţie. Se găseşte din abundenţă în cerealele 
complete, nuci, leguminoase şi multe alte vegetale.

-  Fierul – în fructe, legume, cereale complete, cartofi, legumi-
noase, ciuperci, pătrunjel.

-  Zincul – în cereale complete, fulgi de ovăz, germeni de grâu, 
leguminoase verzi, spanac, salată verde, ciuperci, fructe de pă-
dure, lămâi, nuci, smochine şi produse lactate.
Să nu vă lipsească băile de lumină şi soare. Staţi cât mai mult 

în aer liber. (Vezi primul volum „Pentru ce atât de bolnavi?”)
Aş dori să mai adaug câteva recomandări pentru cei cu in-

somnii, dureri de cap şi stări depresive. La această categorie de 
bolnavi, după studiile recente, se pare că le lipseşte un factor esen-
ţial - serotonina. Aceasta este o substanţă proprie organismului, 
formată din aminoacidul Triptofan. Serotonina asigură legătura 
celulelor nervoase din creier, influenţează, printre altele, conşti-
entizarea durerii, reglarea sistemului somn-trezire şi influenţează 
mecanismul foame şi saturare. Iar lipsa serotoninei, printre altele, 
face să apară stări depresive.
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Este foarte interesantă observaţia specialiştilor: cu toate că 
serotonina atât de indispensabilă organismului se formează, în 
principiu, din aminoacidul esenţial Triptofan (care împreună cu 
alţi aminoacizi stă la baza formării proteinelor), buna ei funcţio-
nare este legată de prezenţa hidraţilor de carbon, fructelor, legu-
melor şi cerealelor integrale.

Deci, concluzia: nu o hrană bogată în proteine va face să se 
formeze mai multă serotonină în creier, ci o hrană bogată în hi-
draţi de carbon.

Şi aşa cum am mai spus, sistemul imunitar este foarte sensibil 
la problemele noastre psihice. Grijile şi supărările îmbolnăvesc. 
Aveţi speranţă, căci atâta timp cât există viaţă şi suflare, există şi 
speranţă.

Alergiile
Specialiştii în nutriţie, ştiu de multă vreme că pe lângă mani-

festarea alergiilor la pacienţii cu reacţii imediate, există, tocmai în 
domeniul nutriţiei, o serie întreagă de intoleranţe, care nu se pot 
identifica uşor cu testele obişnuite. Uneori trec ani până când cei 
suferinzi îşi dau seama de unde vin toate supărările lor şi chiar 
bolnavul însuşi poate să găsească deseori sursa acestor suferinţe.

Simptomele unor alergii sau intoleranţe alimentare sunt ex-
trem de variate şi înşelătoare. Se întâmplă adesea ca la o singură 
persoană să fie asociate mai multe intoleranţe sau mai multe alergii 
sau şi una şi alta. De exemplu, cei alergici la polen cu reacţii puter-
nice în timpul primăverii, pot avea şi alergii la produsele lactate. 
Dar în clipa în care în timpul înfloririi pomilor renunţă consecvent 
la produsele lactate, dispare adesea şi alergia la polen.

Pseudoalergiile sau intoleranţele sunt mai greu de diagnosti-
cat decât alergiile propriu zise, deoarece intoleranţele nu produc 
în organism apariţia anticorpilor. Testele cutanate pot apărea fals 
pozitive sau fals negative. Majoritatea specialiştilor sunt astăzi 
de acord că pacientul însuşi este cel care, cel mai sigur, îşi poa-
te pune diagnosticul. Trebuie alcătuit un caiet şi notat zilnic tot 
ceea ce se consumă cu observaţiile şi reacţiile la fiecare aliment. 
Pentru aceasta nu trebuie alcătuit un meniu complicat, cu mul-
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te produse. Dimpotrivă, o alimentaţie cât mai simplă, urmărind 
principiul eliminării fiecărui aliment, rând pe rând, din ceea ce 
obişnuiţi în mod zilnic să consumaţi, până când vă veţi da seama 
care dintre produsele consumate ar fi cauza suferinţelor. Apoi, ca 
să fiţi siguri, veţi trece la cea de a doua etapă. Se cheamă testul de 
provocare şi eliminare. Alimentul bănuit va fi lăsat câteva zile sau 
chiar câteva săptămâni, apoi va fi din nou consumat în cantitate 
mare. Dacă pe timpul când a fost lăsat s-a observat o îmbunătă-
ţire a stării generale şi prin introducerea lui o nouă înrăutăţire, 
atunci rezultatul este evident, înseamnă alergia sau intoleranţa la 
acel aliment şi fireşte acel aliment trebuie lăsat în mod consecvent 
pentru mai mulţi ani, iar dacă la repetarea testului apar aceleaşi 
simptome, acel aliment trebuie exclus pentru întreaga viaţă. Este 
o muncă de detectiv, dar numai astfel apare adevărata cauză. Şi 
cu cât depistaţi mai repede pe „vinovat”, cu atât mai repede vă 
veţi recâştiga sănătatea. Trebuie să înţelegeţi că fiecare masă cu 
alimente la care corpul este sensibilizat şi reacţionează prompt 
cu diverse suferinţe, înseamnă o slăbire şi mai mare a sistemului 
imunitar, cu pierderi mari de energie din partea organismului.

Simptomele alergiilor şi intoleranţelor sunt extrem de variate: 
dureri de cap, hiperactivitate, dureri reumatismale, scăderea pu-
terii de concentrare, tulburări digestive începând cu gastrite, dia-
ree, greaţă, balonări, guturai cronic, dermatoze, chiar şi ridicarea 
tensiunii arteriale, astm şi tulburări psihice.

Alergiile şi intoleranţele alimentare nedepistate sunt adesea 
cauzele ascunse ale multor boli cronice şi ale multor tulburări. 
Adesea, aceşti bolnavi au în spatele lor ani îndelungaţi de simpto-
me de boală pentru că întotdeauna s-au luat în consideraţie aceste 
simptome, fără ca cineva să se gândească la posibilitatea unor in-
toleranţe alimentare sau alergii. Astăzi se cunoaşte, cu siguran-
ţă, că aceste suferinţe apar la organismele suprasolicitate cu un 
sistem imunitar slăbit. În general, s-a observat că sunt implicate 
mai ales persoanele care ani de zile au suferit de tulburări intes-
tinale. Iar intestinul, aşa cum ştim, are un rol covârşitor în buna 
funcţionare a sistemului nostru imunitar şi el funcţionează op-
tim numai atunci când flora intestinală este intactă. Distrugerea 
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florei bacteriene normale şi sănătoase a intestinului se face din 
cauza unei alimentaţii greşite, prin medicamente ca antibioticele, 
cortizonul, preparatele pentru blocarea acidităţii stomacului, dar 
chiar şi stresul devenit cronic poate constitui o cauză.

Aşa cum aţi citit în această carte, feriţi-vă să mâncaţi orice şi 
oriunde. Evitaţi chimicalele din alimentele fabricate, preferaţi să 
pregătiţi totul în casă. Respectaţi principiile de sănătate pe care 
Domnezeu le-a stabilit (aer, apă, soare, lumină, mişcare, somn 
odihnitor şi hrană vitală completă), aşa cum le-am prezentat în 
primul volum „Pentru ce atât de bolnavi?”

Vindecarea alergiilor şi intoleranţelor, se poate face numai 
prin schimbarea hranei (renunţarea la produsele animale, inclu-
siv lactatele), introducerea de 80-90% a hranei vii şi schimbarea 
stilului de viaţă.

Alergia sau intoleranţa la cerealele cu gluten
În istoria medicinei această boală a fost atât de rară încât nici 

nu atrăgea atenţia medicilor. Abia cu 60 de ani în urmă, medicul 
american Herter a descoperit intoleranţa anumitor persoane sufe-
rinde sau alergia la gluten. Boala se mai cheamă celiachie sau sprue 
şi după câte am observat şi aflat, este o boală cu urmări grave 
pentru întregul organism. Astăzi este considerată o boală a civi-
lizaţiei şi numărul celor atinşi de această alergie, este din ce în ce 
mai mare.

Simptomele care o însoţesc prezintă un spectru foarte mare, în-
cepând cu diaree şi uşoară anemie, până la complicaţiile grele de 
absorbţie a substanţelor nutritive, scaun gras, pierdere în greutate, 
pierderea calciului, tulburări circulatorii, crampe musculare.

Acest tablou are la bază imposibilitatea organismului de a 
primi elementele minerale de bază: calciu, vitamina D, zincul, 
fier, cupru, vitaminele A, B6, B12 şi acidul folic, precum şi alte 
oligoelemente.

Nutriţioniştii moderni, consideră această boală ca fiind rezul-
tatul alimentaţiei rafinate a civilizaţiei noastre: zahăr rafinat, pâine 
albă şi produsele industriei alimentare din care lipsesc elemente-
le vitale. Diagnosticul se pune prin biopsia mucoasei intestinului 

309Indicații generale pentru alcătuirea meniurilor 



subţire. Alergia este localizată în mucoasa intestinului subţire şi 
reprezintă o respingere totală a fracţiunii gluten-proteină-gliadin 
din grâu şi secară, herdein din orz şi avenin din ovăz.

Deci cerealele care trebuie evitate sunt cele cu conţinut de 
gluten: grâul, orzul, ovăzul şi secara. Se pare că această alergie 
se dezvoltă în timp îndelungat la un organism care a moştenit o 
hrană rafinată cu lipsuri mari în principiile de calitate.

La început, singura posibilitate de vindecare este evitarea to-
tală a acestor cereale, dar nu numai. Organismului trebuie să i se 
ofere o hrană de calitate cu principii vitale şi aceasta înseamnă şi 
o schimbare totală a întregii vieţi.

Trebuie, în primul rând, scoase din alimentaţie toate prepa-
ratele în care sunt incluse făinoasele cu aceste cereale, müsli din 
comerţ, pizza, patiseriile şi prăjiturile. Deci atenţie, atunci când 
sunteţi invitaţi sau tentaţi să luaţi un produs care conţine cereale 
cu gluten. De fapt, cei care cunosc această suferinţă îşi dau seama 
cât de preţioasă este sănătatea şi sunt sigură că îşi vor pregăti sin-
guri mâncarea în casă. Vă este permis să consumaţi cereale fără 
gluten ca porumbul, meiul, orezul, hrişca şi quinoa * care a ajuns 
de curând şi la noi în ţară.

În această carte veţi găsi un capitol special cu reţete pentru 
această boală şi aveţi toate posibilităţile ca preparatele dumnea-
voastră să fie delicioase. În plus trebuie să aveţi grijă să-i daţi or-
ganismului vitamine, minerale şi oligoelemente, cel puţin până 
când organismul îşi revine total.

Scoateţi din alimentaţie produsele animale şi orientaţi-vă 
după principiile acestei cărţi în alcătuirea meniului dumneavoas-
tră. Dacă, mai ales la început, nu puteţi fără produse lactate ale-
geţi produsele din lapte de capră sau oaie, evitând total produse-
le lactate din lapte de vacă.

Specialiştii nutriţionişti au atenţionat populaţia asupra numă-
rului mare de alergii la laptele de vacă. Deci, trebuie să-l evitaţi.

* Quinoa este o cereală necunoscută la noi, care a aparţinut continentului  
Nord-American, cultivată la început de indieni. Este fără gluten, extrem de bogată  
în proteine şi săruri minerale.
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Acum, doresc să vă atrag atenţia asupra importanţei organu-
lui nostru care ne hotărăşte destinul – acesta este ficatul. Rezisten-
ţa organismului şi puterea lui de regenerare este hotărâtă de felul 
în care funcţionează ficatul. Ficatul reprezintă laboratorul central, 
permanent pus în funcţie, al organismului nostru. Tot ceea ce noi 
mâncăm va fi prelucrat de ficat în substanţele necesare corpului. 
Ficatul este centrul de dezintoxicare al întregului organism şi 
această putere de dezintoxicare care este hotărâtoare pentru viaţa 
noastră, depinde de sănătatea acestui organ, căci atunci când fica-
tul nu funcţionează cum trebuie, întregul organism suferă.

După specialişti, în cancer orice terapie începe cu regenerarea 
ficatului în primul rând. Celulele ficatului au nevoie de o mulţi-
me de substanţe vitale şi proteine speciale – este acea hrană vitală 
de care am vorbit mereu în acest capitol.

Obezitatea
Supragreutatea corporală nu este numai distrugerea frumu-

seţii corpului omenesc, dar mai ales distrugerea sănătăţii noas-
tre prin perturbarea metabolismului. Şi consecinţele sunt foarte, 
foarte grave. După noile studii medicale supragreutatea duce cu 
timpul (şi nu prea mult timp), la tensiune arterială ridicată, arte-
rioscleroză, infarct de miocard, congestii cerebrale, diabet, reu-
matism, gută etc., ca să numim numai câteva suferinţe care vor 
urma în timp neglijenţei cu care tratăm organismul nostru. Nu 
încetez să-mi pun întrebarea pentru ce oamenii îşi neglijează or-
ganismul într-o asemenea măsură, încât să ajungă la distrugeri 
atît de mari?

După noile cercetări, obezitatea este stabilită prin măsurarea 
cu centimetrul a abdomenului. Pentru că astăzi se cunoaşte că o 
cantitate mare de grăsime acumulată în zona abdominală, duce la 
diabet insulino rezistent şi la distrugerea vaselor de sânge.

Astfel o circumferinţă a abdomenului (măsurată cu centime-
trul), mai mare de 90 cm la bărbaţi şi mai mare de 80 cm la fe-
mei, înseamnă obezitate. Dar stabilirea exactă a obezităţii nu s-a 
oprit aici. Oamenii de ştiinţă au ajuns la o valoare internaţională 
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mai exactă a supragreutăţii. Astfel a apărut aşa numitul Body-
Mass-Index (B.M.I.), conform căruia greutatea normală trebuie să 
oscileze între 20 şi 25 B.M.I. calculul este simplu. O femeie, de 
exemplu, cu înălţimea de 1,72 şi cu 68 kg greutate corporală i se 
calculează B.M.I. prin împărţirea greutăţii corporale la pătratul 
înălţimii. Astfel 68: (1,72 x 1,72) = 23,0 deci în acest exemplu greu-
tatea este absolut normală, fără nici un risc pentru sănătate.

Şi ne întrebăm de ce se ajunge la supragreutate? Răspunsul 
ne duce la concluzii destul de grave căci înseamnă lipsă de res-
ponsabilitate faţă de propriul organism, lipsă de informare şi mai 
grav, lipsa stăpânirii de sine.

Aşa cum v-am prezentat în această carte, o hrană vegetariană 
compusă din cereale, legume şi fructe, nu poate duce la obezitate 
şi nici la boli distructive, dimpotrivă!

Aş dori să vă avertizez şi asupra acelui aşa numit indice glice-
mic (Glix – prescurtat).

Prin anii ‘80, profesorul David Yenkins de la Universitatea din 
Toronto – Canada, a testat valoarea zahărului din sângele subiec-
ţilor aleşi pentru studiul său după ingerarea anumitor alimente. 
Dorea să pună în evidenţă cât de puternic poate un aliment să 
ridice zahărul din sânge şi această valoare a zahărului din sânge 
a numit-o indice glicemic (Glix). Astfel un aliment cu un Glix 50, 
face ca zahărul din sânge să crească numai pe jumătate, în com-
paraţie cu glucoza, de exemplu, care are Glix 100.

Vă prezentăm, deci, un tabel pe scurt, care arată cât de mult 
poate un aliment să crească zahărul din sânge, în comparaţie cu 
glucoza.

Teoria profesorului canadian s-a răspândit în ultimul timp 
foarte mult, recomandată de unele cercuri medicale pentru cei 
care doresc să slăbească, dar este contestată de marile instituţii 
de nutriţie, deoarece, consumarea alimentelor cu un indice glice-
mic 0, înseamnă un consum crescut de proteine, care vor aduce 
organismul la suferinţe grave. O dietă numai cu proteine animale 
pentru slăbit a fost concepută de medicul american Atkins şi a ca-
uzat mult rău celor care l-au urmat. El însuşi a murit în anul 2003 
la vârsta de 72 ani, având o greutate de 117 kg.
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Alimente cu indice glicemic înalt (peste 70)

Bere  110   Cola şi 
     limonade 80
Morcovi fierţi 85   Pop-corn 80
Orez decorticat 85   Miere  80
Corn flacs 80   Pepene verde 75
Pâine albă 80   Dovleac  75

Alimente cu indice glicemic mijlociu

Ciocolată 70   Pâine completă 60
Cartofi  70   Banană  60
Zahăr  65   Spaghete 
     din făină albă 55
Stafide  65

Alimente cu indice glicemic scăzut

Portocale 45   Linte  30
Paste făinoase din 
făină completă      40   Lapte  30
Fasole verde 40   Nuci  20
Fulgi de cereale 
complete 40   Broccoli  15
Măr  35   Frunze verzi*  15

Alimente fără indice glicemic neutrale

Sunt cele sărace în hidraţi de carbon ca brânza, smântâna, carnea, peş-
tele şi ouăle. Aceste alimente practic nu fac să crească nivelul zahărului 
din sânge.                  * Salată sau legume.

O dată cu apariţia acestei diete Glix s-a ajuns la concluzia, în 
cercurile mai puţin informate despre complexitatea problemei, că 
ar trebui evitaţi hidraţii de carbon. Însă, ultimele studii ştiinţifice 
au clarificat problema, în special importantele institute de nutri-
ţie din Germania, Statele Unite etc.

Hidraţii de carbon complecşi, cerealele complete, fructele şi 
legumele, trebuie să ocupe jumătate din hrana noastră. Ele sunt 
principalele surse de energie. Dacă dumneavoastră vă veţi orienta 
după sfaturile acestei cărţi, în ceea ce priveşte alcătuirea meniuri-
lor, respectând legea economiei, vă asigur că nu vă veţi îngrăşa.

În general, noi socotim că supragreutatea provine dintr-o ali-
mentaţie bogată şi excesivă. Se mănâncă mult mai mult decât se 
consumă. Dar aceasta este numai o parte a adevărului. Există şi 
cazul multor obezi care nu mai sunt de multă vreme mari con-
sumatori de mâncare. Pentru aceştia, care au ajuns să se mulţu-
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mească doar cu mici cantităţi de alimente nu se observă totuşi, 
nicio scădere în greutate şi acest lucru se datorează desigur, unor 
tulburări hormonale care au intervenit.

Dacă dumneavoastră doriţi să reveniţi la o greutate normală, 
atunci trebuie să începeţi educaţia propriului corp, obligându-l să 
facă exerciţii de gimnastică şi mişcare în aer liber, să faceţi băi de 
soare şi lumină. Să faceţi duşuri alternante calde şi reci, urmate 
de perierea pielii, uşurând astfel eliminările din organism. Beţi 
cel puţin 2 litri de apă pe zi şi învăţaţi să respiraţi corect, aprovi-
zionând corpul cu oxigen.

Pentru toţi cei care au kilograme în plus, vă prezentăm câteva 
modalităţi de revenire la o greutate normală. Puteţi să vă orientaţi 
în alcătuirea regimului dumneavoastră de slăbire după meniul 
zilnic indicat bolnavilor hepatici. Dar, dacă supragreutatea dum-
neavoastră v-a afectat deja sănătatea, vă sfătuim să începeţi cu 
regimul sever de sucuri şi numai după aceea cu regimul indicat 
bolnavului hepatic. Dacă aveţi însă un început de diabet, vă ru-
găm să cereţi sfatul medicului dumneavoastră.

Trebuie să ţineţi seama de următoarele reguli, atunci când în-
cepeţi un regim de slăbire:
-  Eliminaţi total sarea şi înlocuiţi-o cu plante naturale (leuştean, 

pătrunjel, cimbru etc.).
-  Niciun fel de grăsime. Vă sunt permise laptele din orez, ovăz, 

migdale. Evitaţi zahărul, mai degrabă folosiţi puţină miere. 
-  Nicio mâncare cu făină şi nici un fel de patiserie. Întrebuinţaţi 

numai cereale complete şi nu folosiţi deloc făina albă. Evitaţi 
sosurile. 

-  Schimbaţi zilnic fructele şi legumele. Salatele vor fi asezonate 
cu suc de lămâie. 

-  Evitaţi orice tensiune psihică, oboseala prea mare cu zile su-
praîncărcate. Culcaţi-vă devreme şi respectaţi orarul normal 
de zi şi noapte. 

-  Mişcarea este obligatorie sub forma unor plimbări zilnice în 
aer curat. Şi nu uitaţi, „drumul cel mai scurt spre sănătate este 
drumul pe jos” (Kneipp).
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„S-a constatat că avantajele Bisericii Adventiste  
de Ziua a Şaptea în ce privește sănătatea și durata vieții,  

se datorează modului în care trăiesc și mănâncă.  
Încă din anii 1800, Adventiștii de Ziua a Şaptea  

au practicat opt secrete ale sănătății care reduc riscul de boli 
de inimă și cancer – cele două cauze principale ale morții 

premature. Pentru că au ținut la distanță acești doi ucigași, 
adeventiștii se bucură de o sănătate mai bună  

și de o viață mai lungă, decât restul populației, în general. 
Confirmarea științifică a devenit disponibilă doar în ultimii 

ani; prin urmare cum au cunoscut ei acest lucru  
înaintea oamenilor de știință? De la o femeie pe nume Ellen 

G. White. Această femeie vizionară a spus că Dumnezeu  
nu a vrut ca oamenii să sufere inutil boala și moartea  

și El a inspirat-o să le spună cum se pot bucura  
de o bunăstare maximă. Ellen G. White a scris cu o simplitate 
și o acuratețe uimitoare lucruri care de atunci s-au dovedit a fi 

formula cea mai bună pentru sănătate și longevitate.”  
(Stoy şi Leilani Proctor, „Searching for the Fountain of Youth”)

„Acela care prețuiește lumina pe care Dumnezeu a dat-o  
cu privire la reforma sănătății are un ajutor important  

în lucrarea de a ajunge sfințit prin adevăr  
și pregătit pentru nemurire.” (Ellen G. White)

Lumina adevărului 
 primită de noi
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Aveam în faţa mea un studiu interesant dintr-o revistă me-
dicală americană tradus şi publicat în limba germană, în 
literatura de specialitate.

Studiul acesta prezenta cercetările unor specialişti în nutriţie 
asupra longevităţii diferitelor denominaţiuni creştine. Şi cu uimire 
am văzut pe primul loc – Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea care 
depăşea durata vieţii medii cu 10-15 ani. Specialiştii nu mai erau 
miraţi căci cercetarea lor a mers în profunzime. Studiul prezenta în 
amănunt hrana acestor credincioşi creştini şi felul lor de vieţuire.

Mai mult decât atât, chiar între ei se diferenţiau fundamental 
două grupe: cei care nu consumau deloc produse animale şi care 
erau pe primul loc al longevităţii şi sănătăţii şi a doua grupă care 
consuma carne, brânzeturi şi a căror longevitate nu se deosebea 
prea mult de restul populaţiei.

Cei din prima grupă mâncau aşa cum le fusese dată lumina: 
cereale complete, fructe, legume, nuci şi seminţe. Stilul lor de 
viaţă respecta toate principiile acelei terapii de ordine a vieţii 
(mişcare, aer, odihnă, soare, temperanţă în consum). Această 
grupă a atras atenţia lumii ştiinţifice care a început să cerceteze 
în amănunt.

Vă veţi întreba de unde veneau aceste cunoştinţe la o grupare 
de oameni obişnuiţi? Trebuie să vă mărturisesc că pe mine m-a 
uluit pur şi simplu când am citit despre cunoştinţele lor în legătu-
ră cu sănătatea. Era exact ceea ce învăţasem, citisem şi studiasem 
în Germania de la medici şi cercetători de renume. Şi atunci am 
început să cercetez şi eu totul în profunzime.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a fost creată de o gru-
pă de americani foarte, foarte tineri care-şi doreau să se dedice 
în adevăr Tatălui nostru Ceresc respectând în totalitate porunci-
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* Vedeţi, vă rog, primul volum „Pentru ce atât de bolnavi?”

le date de Dumnezeu, în special poruncile morale. Erau plini de 
dragoste şi de dăruire pentru Domnul.

În mijlocul lor şi sufletul (pot spune cu convingere) al acestei 
grupări era tânăra Ellen G. White, un model de curăţie sufletească 
şi credinţă. Dumnezeu Şi-a ales şi în timpurile noastre ca şi în vechi-
me anumiţi oameni prin care a transmis adevăruri esenţiale pentru 
viaţa noastră, a tuturor. Aşa a fost cu Ellen G. White. Ea a început să 
fie un fel de vas de preţ care primea instrucţiunile şi lumina pe care 
Tatăl nostru Ceresc dorea să le împărtăşească celor care Îl urmau.

Astfel a început să se reverse asupra acestui grup de tineri „lu-
mina reformei sănătăţii”ce însemna obligaţia pe care o avem în faţa 
Cerului de a ne păstra trupurile sănătoase pentru că numai astfel 
suntem în stare să avem o permanentă legătură cu Divinitatea. 

După ce am aflat aceste adevăruri, am fost convinsă că ele nu 
puteau veni din nicio altă parte decât de la Stăpânul întregului 
Univers. Ellen G. White era foarte tânără. Ea nu a putut beneficia 
de instruire decât de câteva clase primare. În timpul acela, nici 
medicii nu cunoşteau prea mult. Apoi pentru mine a fost o lumi-
nă care aproape m-a orbit căci tot ce a spus ea, eu învăţasem acum 
în timpul nostru. Studiile medicale şi ştiinţifice moderne despre 
nutriţie şi cum să trăim abia apăreau încet, încet.

Din păcate, astăzi există o mişcare împotriva acestui extraordi-
nar Spirit Profetic şi mai ales împotriva indicaţiilor în ceea ce priveş-
te sănătatea; iar acest lucru m-a întristat. De ce împotrivire? Aşa cum 
probabil vă veţi întreba şi dumneavoastră, răspunsul este simplu, 
deşi dureros. Dureros pentru orbirea de care dau dovadă oamenii, 
care preferă plăcerea de o clipă a unui lucru ce le face rău fără să 
se gândească la consecinţele care vor veni.

În materie de nutriţie, este un adevăr stabilit de ani de zile 
de oamenii de ştiinţă că: „Obişnuinţele noastre de mâncare care 
încalcă fundamental legile sănătăţii ne vor duce încet şi sigur la 
boală şi moarte timpurie”. Obiceiurile le avem din copilărie sau 
tinereţe, de a ne alege hrana după poftă, ne formează anumite 
gusturi care ne vor conduce toată viaţa, care vor avea prioritate în 
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ochii noştri la alegerea mâncării şi, în final, ne vor dicta conduita 
şi implicit sănătatea mintală şi trupească.

Mai ales pentru că, aşa cum suntem avertizaţi de specialiştii 
nutriţionişti, distrugerile pe care le provoacă în noi hrana proastă 
vor apare vizibil mai târziu, după 20-30 de ani, când organele şi 
sistemele vor ceda prăpădului pe care noi înşine l-am cauzat. De-
oarece „pofta” devine stăpâna noastră, nu mai suntem dispuşi să 
credem altceva. Nici măcar pe „mesagerul Domnului”.

Pentru toţi aceşti „nehotărâţi” şi „neştiutori” ca şi pentru toţi 
ceilalţi, vă prezint lumina primită de Ellen G. White în privinţa 
hranei noastre şi actualele concluzii ale specialiştilor şi medicilor 
de renume.

În 1848, Ellen G. White a primit lumina asupra efectelor dis-
trugătoare ale tutunului, alcoolului, ceaiului şi cafelei. Medicii au 
prezentat abia în secolul XX şi XXI efectele distrugătoare ale aces-
tor abateri.

Ellen White a primit în data de 6 iunie 1863,  întreaga lumină 
pentru păstrarea sănătăţii noastre. Vă prezint, pe scurt, cele mai 
importante instrucţiuni primite:

l Cei care nu exercită control asupra apetitului sunt vino-
vaţi de necumpătare.

l Carnea de porc nu trebuie consumată în nicio situaţie.
l Tutunul sub orice formă este o otravă lentă.
l Ceaiul negru, cafeaua şi alcoolul asemenea tutunului sunt 

otrăvuri lente.
l Curăţenia strictă a trupului şi curăţenia casei sunt impor-

tante.
l Prăjiturile, tortul, plăcintele şi budincile sunt dăunătoare.
l Mâncatul între mese dăunează stomacului şi proceselor 

digestive.
l Între mese trebuie lăsat un timp corespunzător pentru a-i 

da stomacului posibilitatea de a se odihni.
l Dacă serviţi şi a treia masă pe zi, aceasta trebuie să fie 

foarte simplă cu alimente uşor digerabile şi să aibă loc cu 
mai multe ore înainte de culcare.
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l Întoarcerea la o alimentaţie simplă şi hrănitoare poate să 
remedieze vătămarea fizică provocată de o dietă greşită.

l Medicamentele otrăvitoare prescrise ucid mai mulţi oa-
meni decât toate celelalte cauze de mortalitate la un loc.

l Apa curată trebuie folosită fără reţinere pentru păstrarea 
sănătăţii şi tratarea bolii.

l Mulţi oameni mor de boli cauzate, în mare parte, de con-
sumul de carne.

l Îngrijirea sănătăţii este o datorie spirituală ce reflectă con-
sacrarea unei persoane faţă de Dumnezeu.

l O minte sănătoasă şi un trup sănătos influenţează starea 
morală şi abilitatea de a discerne adevărul.

l Toate făgăduinţele sunt date cu condiţia ascultării.
l Oamenii care au fost obişnuiţi să consume carne, friptură 

şi produse de patiserie nu simt imediat plăcerea pentru 
alimentele simple şi sănătoase.

l Un apetit nestăpânit contribuie la îngăduirea pasiunilor 
imorale.

l Copiii care consumă carne şi alimente condimentate au 
înclinaţii pronunţate spre practici sexuale.

l Stilul de viaţă promovat de cer cuprinde: 
 Aerul curat, lumina soarelui, cumpătarea, odihna, exerci-

ţiul fizic, dieta corectă, folosirea apei şi încrederea în pute-
rea divină.

Acestea sunt cele 8 principii care alcătuiesc stilul de viaţă ad-
ventist şi care au dus la îmbunătăţirea sănătăţii lor. Ele reprezintă 
adevăratele remedii.

Deci, în anul 1863 s-a primit o mare parte din lumină în pri-
vinţa hranei noastre şi a stilului de viaţă.

„Puţini înţeleg cât de mare este legătura dintre obiceiurile ali-
mentare şi sănătatea lor, caracterul şi capacitatea lor de a fi folosi-
tori în lumea aceasta şi destinul lor veşnic”. (Din viziunea primită 
de Ellen G. White în 25 decembrie 1865 la Rochester).
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Să luăm pe rând cele mai importante recomandări primite de 
Ellen G. White şi să vedem ce ne spune lumea ştiinţifică astăzi.

Prima viziune ne-a atras atenţia împotriva alcoolului, tutunu-
lui, cafelei şi ceaiului.

Aceste otrăvuri lente, aşa cum au fost numite, sunt astăzi 
oprite de toţi medicii conştienţi şi recunoscute de forurile ştiinţi-
fice medicale ca otrăvuri (consultaţi, vă rog, capitolele respective 
din primul volum: „Pentru ce atât de bolnavi?”).

În „Preventive Medicine” din 1994, cafeaua este asociată cu fac-
torii care provoacă bolile coronariene, creşte colesterolul din sân-
ge şi măreşte riscul infarctului de miocard.

Grăsimea şi carnea
„O dietă simplă fără condimente puternice, carne şi grăsime 

de orice fel se va dovedi o binecuvântare pentru tine şi o va scăpa 
pe soţia ta de multe suferinţe, necaz şi întristare.” Ellen  G.White, 
„Dietă şi Hrană” - 1868.

„Hrana ar trebui pregătită într-un mod simplu, totuşi într-un 
mod agreabil care să stimuleze pofta de mâncare. Trebuie să în-
depărtaţi grăsimea animală din hrana voastră. Ea întinează orice 
fel de mâncare pe care îl puteţi face. Mâncaţi cât mai multe fructe 
şi legume.” Ellen G. White, „Dietă şi Hrană” - 1868.

Oamenii de ştiinţă de astăzi
Dr. Med. Prof. Dean Ornish, renumit cardiolog american, a 

vindecat 98 % din pacienţii săi grav bolnavi de boli cardiovascu-
lare prin scoaterea totală a grăsimilor, inclusiv a celor vegetale. A 
reuşit chiar să dizolve ateroamele de pe arterele pacienţilor săi.

Dr. Med. Ornish Dean: Medical Science Care Lifestyle Change 
Reverse Coronary Heart Desease”. Rev. Med. Univ. The Lancet.

Renumitul Institut de Nutriţie din Giessen, Germania, con-
dus de prof. K. Leitzmann în Tabelul valorii hranei noastre (2008) 
scoate toate grăsimile de origine animală care conţin acizi graşi 
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saturaţi şi recomandă ca nucile şi seminţele să fie consumate cu 
mare economie.

American Heart Association - revista din luna mai 1994 reco-
mandă scoaterea grăsimilor.

Ellen G. White – 1866 – despre alimentele din carne: „Mi-a 
fost arătat din nou şi din nou că Dumnezeu încearcă să ne con-
ducă înapoi pas cu pas către planul său de la început, acela că 
omul să trăiască cu roadele naturale ale pământului.” („Dietă şi 
Hrană”)

„Legumele, fructele şi cerealele ar trebui să compună 
alimentaţia noastră. Nici un gram de carne nu ar trebui să pătrun-
dă în stomacul nostru. A consuma carne este ceva împotriva firii. 
Trebuie să ne întoarcem către scopul pe care l-a avut iniţial Dum-
nezeu la crearea omului”. Ellen G. White, „Dietă şi Hrană” - 1903.

Oamenii de ştiinţă astăzi
Timp de 40 de ani (1900-1939), Dr. Bircher-Benner, în clinica 

sa din Zürich (Elveţia),  a întrebuinţat drept terapie o dietă strict 
vegetariană, care cuprindea, în cea mai mare parte, vegetale cru-
de. Mâncarea de bază recomandată mai departe pacienţilor săi 
care se însănătoşeau era compusă din legume, fructe, seminţe şi 
cereale. A reuşit să vindece, în felul acesta, chiar şi bolile grave 
precum epilepsia, scleroza în plăci etc.

Dr. Med. Bircher-Benner, Revolution in der Ernährung, 1939.
Die Verhütung des Unheilbaren, 1934. 
Dr. Med. Dean Ornish (1990), cardiologul american, profesor  

la Facultatea de Medicină din San Francisco, a scos total proteine-
le animale din dieta pacienţilor săi care nsufereau de boli grave 
coronariene sau după infarct. Rezultatul a fost revoluţionar pen-
tru întreaga societate medicală.

Institutul de nutriţie din Giessen, Germania, condus de prof. 
K. Leitzmann, în recomandările făcute populaţiei, a scos total 
proteinele animale - 1987.
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(Consultaţi, vă rog, Tabelul valorii hranei noastre din primul vo-
lum „Pentru ce atât de bolnavi?”)

American Cancer Society în 1996 a scos în evidenţă faptul că 
alimentaţia bogată în fructe, cereale şi legume reduce drastic can-
cerul de colon.

„National Research Council” afirma în revista „Diet, Nutrition 
and Cancer” (iunie, 1983) că cei care consumă grăsimi şi grăsimi 
saturate (grăsimile animale) prezintă un risc ridicat de a se îmbol-
năvi de cancer.

În „Journal of Clinical Epidemiology” (1991) autorii unor studii 
amănunţite afirmau că cei care nu consumă carne au o longevita-
te mai mare decât restul oamenilor.

Despre carnea de porc oprită de Biblie se cunosc astăzi foarte 
multe efecte negative în viaţa oamenilor.

Între timp s-au descoperit în carnea de porc toxine puternice, 
mortale pentru oameni. Carnea de porc produce la cei care o con-
sumă boli cardivasculare, diabet, cancer etc.

Dr. Med. Reckeweg din Germania, creatorul renumitei firme 
„Heel” de medicamente naturale, a confirmat, prin studiile făcute la 
institutul care l-a condus, dezastrul produs în organism de carnea de 
porc. (Dr. Med. Reckeweg: „Schweinefleisch und Gesundheit” - 1989.

M-am străduit să vă aduc, atât cât mi-a îngăduit spaţiul şi pe 
scurt, dovezile ştiinţifice explozive la ceea ce înseamnă pentru noi 
„Reforma sanitară” şi autenticitatea Spiritului Profetic.

Bineînţeles, dovezile ştiinţifice care ne stau la dispoziţie nu 
s-au terminat, ele apar aproape în avalanşă, cu ajutorul noilor 
tehnici medicale perfecţionate şi profunzimii cercetărilor. Majo-
ritatea medicilor sunt profund interesaţi şi studiile continuă. Dar 
cei care urmează cu credinţă principiile reformei sanitare sunt cea 
mai elocventă dovadă prin sănătatea lor şi consacrarea pe care o 
au faţă de Isus, Domnul nostru.
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„Să se menţină întotdeauna în atenţie faptul că marele scop 
al reformei sănătăţii este acela de a câştiga dezvoltarea cea mai 
înaltă a minţii, sufletului şi trupului.

Toate legile naturii care sunt legile lui Dumnezeu au ca scop 
binele nostru. Ascultarea faţă de ele ne va aduce fericirea în viaţă 
şi ne va ajuta în pregătirea pentru viaţa veşnică.

Oamenii nu vor fi niciodată cu adevărat cumpătaţi până când 
harul lui Hristos nu devine un principiu neschimbător în inimă. 
Nici un fel de restricţie în dieta ta nu va opri apetitul tău bolnăvi-
cios. Ceea ce Hristos lucrează înăuntru va fi înfăptuit în exterior 
sub comanda unui intelect convertit. Planul de a începe cu exte-
riorul şi a încerca să lucreze spre interior a eşuat totdeauna şi va 
eşua mereu.”  Ellen G. White.

„Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dum-
nezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei 
asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te 
voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni; căci 
Eu sunt Domnul care te vindecă.” Exodul 15:26.
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„Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească!
Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste tine   

și să Se îndure de tine!  
Domnul să-Şi înalțe Fața peste tine și să-ți dea pacea!”

(Numeri 6:25, 26)

Rămas bun





Acum, când vă scriu aceste ultime rânduri şi mă pregătesc 
să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră, cei care aţi 
fost interesaţi să citiţi această carte, mă uit cu uimire şi 

încântare în jurul meu. Suntem aici, la poalele munţilor; este spre 
seară şi vârfurile lor sunt acoperite de un aer transparent albăs-
trui – aici în vale însă ne înconjoară pajiştile verzi şi grădinile. 
Fluturi şi păsărele se joacă în aerul călduţ al înserării. Mai departe 
o barză păşeşte cu demnitate căutându-şi hrana şi am senzaţia că 
nu numai eu, dar tot ce este viu preamăreşte pe Creatorul şi Tatăl 
nostru Ceresc care ne face acest măreţ dar al frumuseţii, ordinii şi 
păcii. Căci aici este pace şi linişte.

Dar gândul la cei bolnavi şi suferinzi mă nelinişteşte. Pentru 
ce se lasă oamenii să ajungă atât de bolnavi încât viaţa devine un 
chin de nedescris? Pentru ce, când Domnul ne-a dat atâta lumină în 
toate sfaturile şi informaţiile care ne stau la dispoziţie? Ce ne face 
să fim atât de răzvrătiţi şi să nesocotim lumina pe care am primit-
o? Cum poate cineva să se mai îndoiască de această lumină când  
astăzi aproape toţi medicii de renume din lume spun acelaşi lucru? 
Preţul plătit pentru neascultare şi răzvrătire este cumplit.

Acum câteva zile, m-am încumetat să-mi vizitez o veche prie-
tenă de şcoală. Am spus m-am încumetat, întrucât soţul ei nu vrea 
să mai primească pe nimeni, în afară de membrii familiei. Şi când 
am văzut-o, am înţeles. În faţa mea era o umbră – o femeie care 
era gârbovită, mergea susţinută, cu părul alb şi nearanjat, cu o fi-
gură care exprima un chin îngrozitor şi o privire rătăcită. Prietena 
mea a făcut boala cumplită, Alzheimer.

Şocul meu şi durerea au fost aproape insuportabile. Am fost 
colege din ciclul primar. Era atât de inteligentă şi vioaie, plină 
de viaţă şi dornică să ajute pe oricine îi solicita ajutorul. Dar dis-

327Rămas bun



cuţiile noastre se învârteau întotdeauna în jurul punctelor cruci-
ale ale credinţei şi în jurul păstrării sănătăţii. Azi mă gândesc că 
Domnul, în marea Lui dragoste, vroia să o ferească de ceea ce a 
venit mai târziu.

Pentru că neascultarea, încăpăţânarea şi răzvrătirea ei nu pu-
teau să o ducă nicăieri – decât aici unde a şi ajuns. Nu a dorit 
niciodată să-şi schimbe hrana şi nu a dorit niciodată să se aplece 
cu umilinţă în faţa Creatorului şi Tatălui nostru. 

Acum în faţa ei mi-am stăpânit lacrimile şi am înălţat o rugă-
ciune în inima mea. Apoi, am spus ei şi soţului ei să mă lase să 
mă rog. Pe genunchi, L-am implorat pe Domnul să îi ierte, să-i 
deschidă inima pentru adevăr şi să-i ferească pe ea şi soţul ei de 
tot răul. Dar ea a făcut un semn cu mâna şi a mormăit că nu o 
interesează.

Am plecat de acolo cu inima grea şi plină de durere. Dacă 
ar fi ascultat, dacă s-ar fi supus, dacă ar fi vrut să schimbe ceva! 
Dacă, dacă...

Aş dori să înţelegeţi toţi cei care citiţi aceste rânduri că pro-
priul nostru corp nu ne aparţine. El aparţine Domnului care l-a 
creat şi l-a răscumpărat cu preţul sângelui sfânt de la cruce.

Viaţa este dată o singură dată şi toţi suntem aici pe pământ 
să ne formăm caractere şi personalităţi aşa cum doreşte Domnul 
pentru noi. Dar cum putem noi să facem voia Domnului când 
avem dureri peste tot şi, mai ales, când creierul nostru, atât de 
important pentru legătura cu divinitatea, este îmbâcsit de toxine 
şi de otrăvurile pe care le înghiţim? 

Atâta timp cât noi nu facem ceea ce Domnul ne-a cerut de-
mult prin Ellen G. White şi ceea ce ne recomandă astăzi medicii 
conştienţi, creierul nostru nu va fi în stare să ne ajute prea mult.

Vă rog, să nu daţi vina pe vârstă. Nu vârsta înaintată vă aduce 
boala, ci suma greşelilor făcute în timpul vieţii, care acumulându-
se, izbucnesc la bătrâneţe.

Aduceţi-vă, vă rog, aminte ce aţi făcut cu micile tulburări care 
le-aţi simţit? Cum aţi tratat o indigestie, o gastrită, o răceală, o criză 
biliară? Cum? Bineînţeles cu medicamente, ca să înăbuşiţi simp-
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tomele şi acest lucru numai atunci când deveneau supărătoare. 
Medicamentele nu au rezolvat problemele şi nu le vor rezolva ni-
ciodată. Ele sunt făcute numai ca să trateze simptomele, dar răul 
continuă şi veţi constata mai târziu că aveţi o suferinţă cronică.

Încercaţi să vă înţelegeţi bine corpul. Îl tratăm cu indiferenţă 
– el trebuie să funcţioneze optim şi să nu ne deranjeze. La o ast-
fel de atitudine, bineînţeles, suferinţa devine cronică. Şi aceasta, 
pentru că suntem pasivi atunci când avem atâtea posibilităţi să 
stopăm, încă de la început, orice suferinţă.

Căci durerile care apar, indiferent că sunt la oase, la stomac, la 
genunchi, nu sunt normale şi pot fi oprite. Nu este normal nici să 
facem răceli repetate, nici să avem permanent crize biliare şi nici 
crize de inimă. Trebuie să înţelegeţi câteva lucruri importante:

În zilele noastre, chimia ne-a invadat viaţa (pesticidele din 
mâncare, aditivii chimici, medicamentele etc. Corpul nostru le 
depozitează şi în aceste depozite mai sunt şi virusuri şi bacterii, 
ciuperci etc. de care organismul vrea să scape.

Nu avem timp sau nu vrem să avem, să gândim şi să ne ocu-
păm de corpul nostru. Îl obligăm să funcţioneze la maximum, 
aproape fără pauze şi atunci organele şi sistemele sunt suprasoli-
citate şi răspund altfel decât am dori.

Aşa cum spune doctorul elveţian Arnold Lanz, cuvântul cheie 
pe care trebuie să-l învăţăm este „regenerarea” pe care trebuie să 
o avem în vedere şi să o punem în practică. Vindecarea este posi-
bilă numai prin înnoirea şi regenerarea celulelor. Acest proces în-
cepe conştient cu alegerea hranei, a unei hrane sănătoase, vitale.

Vă propun să consumaţi o zi din săptămână numai fructe. 
Apoi folosiţi câtva timp hrana vie (consultaţi cu atenţie capitolul 
din carte).

Păstraţi-vă orele de somn, culcaţi-vă devreme şi sculaţi-vă de 
dimineaţă. Faceţi gimnastică şi duşul cald-rece în fiecare dimi-
neaţă. Apoi daţi cea mai bună oră pe care o aveţi Domnului prin 
rugăciunea zilnică.

Ieşiţi, ori de câte ori aveţi timp, la aer, într-o scurtă sau mai 
lungă plimbare. Cultivaţi pacea sufletului şi a minţii.
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Nu luaţi în seamă anii, aşa ceva nu există. Indiferent ce vârstă 
aveţi, bătrâneţea vine numai printr-un suflet obosit, lipsit de bu-
curie şi o minte necultivată şi nelegată de Cer.

Fireşte, există o uzură a organismului. Dar ca această uzură 
să înainteze cu repeziciune sau atât de încet, încât nici nu este 
simţită, depinde în totalitate de noi înşine. Ştiu că în ţara noastră 
majoritatea oamenilor în vârstă sunt marginalizaţi, aproape scoşi 
din societate. Este o diferenţă mare faţă de alte culturi.

Nu permiteţi nimănui să vă spună că sunteţi bătrâni. Rămâ-
neţi tineri prin preocupările pe care le aveţi. Cultivaţi frumosul 
în viaţa dumneavoastră, în gândire, suflet, în atitudinea faţă de 
ceilalţi oameni şi chiar în îmbrăcăminte.

Putem să avem idealuri şi visuri pentru care să luptăm până 
la ultima suflare. Sunt nenumăraţi oameni care au luptat, au clă-
dit, au sfătuit şi au fost consultaţi permanent până în ultima clipă, 
unii dintre ei au fost premiaţi cu premiul Nobel după vârsta de 75 
ani. Însă aceşti oameni nu şi-au pierdut niciodată idealul, credin-
ţa în Domnul şi dragostea faţă de semenii lor.

Iar condiţia principală pentru o vârstă înaintată fericită este 
să vă păstraţi creierul sănătos şi sufletul plin de dragoste. Pentru 
aceasta trebuie să respectaţi lumina primită de la Domnul şi să 
rămâneţi permanent conectaţi la Cer. Atunci, cu siguranţă, veţi 
deveni o binecuvântare pentru cei din jur, iar vârsta înaintată va 
fi cea mai fericită perioadă a vieţii dumneavoastră.

Vă doresc, din toată inima, multe binecuvântări.

„Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. 
Cei sădiți în Casa Domnului, înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. 
Ei aduc roade și la bătrânețe sunt plini de suc și verzi, ca să arate că 
Domnul este drept, El stânca mea, în care nu este nelegiuire.” Psalmii 
92:13-15.
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