


"FOODPRINT" a fost un schimb de tineri Erasmus+ de 8 zile în domeniul

TINERETULUI și al EDUCAȚIEI NON FORMALE, în cadrul căruia 36 de

tineri din Italia, Spania, Letonia, România și Grecia s-au reunit pentru a

învăța, a face schimb de cultură, tradiții și idei, pentru a promova

dezvoltarea durabilă în rândul tinerilor, cu accent pe consolidarea

cunoștințelor interculturale prin intermediul tradițiilor locale legate de

alimentație și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la

consumul responsabil și producția durabilă de produse alimentare,

dezvoltând în același timp competențe digitale în acest proces. 

DESPRE "FOODPRINT PROIECT DE
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ



În timpul petrecut împreună, am organizat și am participat la multiple activități

de grup în cadrul cărora am învățat să gătim mâncăruri tradiționale din țările

participante, am creat mâncăruri noi cu produse de sezon, am învățat despre

bunele practici, cum ar fi km 0, diferite etichete care garantează originea și

calitatea produselor alimentare, ne-am întâlnit cu mai multe organizații locale

care ne-au ajutat să înțelegem impactul alimentelor asupra dezvoltării durabile

și multe alte concepte și practici pentru un stil de viață mai durabil. 

DESPRE "FOODPRINT PROIECT DE
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ



În paginile următoare veți

descoperi rețetele unora dintre

preparatele pe care le-am gătit

împreună, precum și sfaturi și

trucuri pentru a fi mai sustenabili și

alte informații utile, link-uri,

aplicații, videoclipuri etc... 

DESPRE "FOODPRINT PROIECT DE
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ



REȚETE



SERVIRE: 4

1 kg de cartofi 

6-8 ouă

Ulei de 

măsline 

Sare 

1 ceapă (opțional)

Ingrediente

Tortilla de patatas
TIMP DE PREGĂTIRE: 10 MIN TIMP DE GĂTIRE: 30 MIN

USTENSILE

Tigaie 

Spatula 

Cuțit 

Decojitor de cartofi



Se spală, se decojesc cartofii, se taie în
două dacă sunt prea mari și se taie ca
pentru chipsuri cu o grosime de 2-3 mm
Prăjiți cartofii în ulei de măsline până se
înmoaie. Folosiți o tigaie mare pentru a
încăpea întreaga cantitate și pentru a
avea spațiu pentru ouăle de mai târziu.
(pentru o opțiune mai sănătoasă puteți
fierbe până la jumătate de fierbere, dar
nu este metoda tradițională). 
Bateți ouăle într-un castron
 Dacă doriți să adăugați ceapă, o puteți
adăuga în tigaie împreună cu cartofii cu
câteva minute înainte ca aceștia să fie
gata și o puteți găti puțin la foc mediu.
Când cartofii (și ceapa) sunt 
aproape gata, se scot din tigaie și se
adaugă la ouă, se amestecă rapid și se
condimentează cu sare. 

Cum să o gătești



Se încălzește din nou tigaia cu suficient
ulei de măsline și se pune amestecul de
cartofi și ouă, fără a se dirija, doar se lasă
să se îngroașe puțin la foc mediu. 
Apoi puteți folosi o lingură de lemn
pentru a rotunji ușor marginile. Când
tortilla este pe jumătate gata, întoarceți-
o pe o farfurie mare, adăugați puțin ulei
în tigaie și readuceți tortilla să se
gătească puțin și pe partea cealaltă. 
Tortilla este gata atunci când spuneți că
este gata. Unora le place bine făcut, în
timp ce alții îl preferă "poco hecha" sau
mai puțin făcut, ceea ce înseamnă că
ouăle din centru rămân puțin mai lichide
și mai suculente. .



SERVIRE: 4

Bucăți mici de pâine
Castravete 
Roșii 
Usturoi 
Ulei de 
măsline 
Sare 
Ardei roșu și verde
Ceapă Oțet 

Ingrediente

Gazpacho
TIMP DE PREGĂTIRE: 10 MIN TIMP DE GĂTIRE: 5 MIN

USTENSILE
Un cuțit 

O mașină de blender Pahare

pentru a servi supa  



Curățați și pregătiți toate fructele și
legumele pentru a le tăia în bucăți
mici și pătrate. 
După ce am tăiat castravetele,
ardeiul, roșiile și ceapa, trebuie să le
punem într-un mixer. 
Următorul pas este să adăugăm 
restul ingredientelor în mixer; pâinea,
usturoiul deja zdrobit în bucăți mici și
condimentele noastre (oțetul, sarea și
uleiul de măsline). 
În cele din urmă, amestecăm totul pe
mixerul și vom avea gazpacho-ul
nostru gata de servit! Rece și
răcoritor! 

Cum să o gătești 



PORȚII: 4

3 căței de usturoi 
2 felii de slănină proaspătă 
1 cârnat chorizo 
3 linguri de ulei de măsline virgin 
1 linguriță de boia dulce 
90 g de făină de mazăre indiană
500 ml de apă la temperatura
camerei 
Sare după gust 

INGREDINTE

Gachas manchegas
TIMP DE PREGĂTIRE: 10 MIN TIMP DE GĂTIRE: 15 MIN

USTENSILE
Un cuțit

 O tigaie  

O spatulă



Se curăță usturoiul și se taie baconul în
bucăți mici, iar chorizo în felii. 
Se încălzește uleiul de măsline virgin și se
prăjește baconul. Adăugați chorizo,
baconul,și usturoiul. Scoateți chorizo,
baconul și usturoiul. 
Puneți usturoiul într-un mortar și pisați-l.
Adăugați în mortar ardeiul dulce și puțină
apă. 
Adăugați făina de mazăre indiană în uleiul
din tigaie. 
Se sotează, amestecând pentru a se
impregna cu tot uleiul. 
Se adaugă apa puțin câte puțin, ca și cum ar
fi un sos bechamel, amestecând pentru a nu
se forma cocoloașe. 
Adăugați amestecul de mortar în tigaie.
Gătiți terciul timp de câteva minute până
când se îngroașă după gustul
dumneavoastră, adăugați sare și serviți cu
chorizo.

Cum să o gătești 



PORȚII: 4

Năut Ceapă Morcov 
Ardei roșu 
Sos de tomate
Usturoi 
Ulei de măsline
Pătrunjel 
Sare după gust

INGREDIENTE

Tocăniță de năut
și legume 

TIMP PREGĂTIRE: 10 MIN TIMP GĂTIRE: 15 MIN

USTENSILE
O oală

Un cuțit

O spatulă



Se curăță și se taie mărunt ceapa. 
Se spală ardeii, se scot semințele și se taie în
cuburi. 
Se toacă usturoiul mărunt. 
Se curăță morcovii și se taie în felii subțiri.
Scurgeți lichidul din bulion, dar păstrați 50 ml
de apă. 
Se toacă mărunt pătrunjelul. 

În primul rând, pregătim ingredientele:

Cum să o gătești 

Puneți uleiul într-o tigaie sau wok. Când este fierbinte, adăugați ceapa
și sotați-o timp de 3-4 minute. 
Adăugați usturoiul și după 1 minut ardeii și morcovii. Se sotează
legumele timp de 2-3 minute. 
Adăugați roșiile, năutul, apa și lichidul din conservă. 
Se asezonează cu sare, piper și paprika afumată și se lasă la fiert timp de
20 de minute. Sosul se va lega frumos datorită lichidului din conservă al
năutului, iar legumele trebuie să fie ușor crocante în interior. 
Se oprește focul și se adaugă pătrunjelul tocat. 

Cum se prepară tocănița: 



4 cartofi mari

1 lingura de sare

2 oua

1 lingura amidon de cartofi

1 lingura de faina  (optional)

Ulei pentru prajit

Ingrediente:

Clatite de cartofi
PORȚII: 4 TIMP DE PREPARARE : 10 MIN TIMP DE GĂTIRE: 30 MIN

Gustul clasic leton-clatite de 

cartof cu smantana si gem de 

merisoare.

Adaugati sare pe cartofi (curatati 

si dati prin razatoare) si lasati-i 

deoparte 2 minute pentru ca 

excesul de lichid sa se scurga..

Descriere



Punem cartofii într-un

bol,adăugăm ouale,amidonul din

cartofi și făina și amestecăm bine .

Încingem tigaia,pune compoziția

de clătite de cartofi în ea cu o

lingură și aplatizează-o pentru a

forma clătite plate.

Prăjiți clătitele aproximativ 1-2

minute pe o parte și pe alta până

devin aurii apoi , întoarceți-le pe

partea cealaltă și prăjiți până când

cealaltă parte devine și ea maro-

aurie.

Cum se prepara



4 mere medii (de
asemenea,poți folosi diferite
fructe )

   Frișca (obțional când
mănânci , se poate folosi și
lapte )

400g de apă
50g zahăr
30g amidon de cartofi de cartofi 
suc de mere (obțional dacă aroma
nu este atât de puternică )

    

Ingrediente:

Supă de fructe
PORȚII: 4 TIMP DE PREPARARE: 5-10

MIN

TIMP DE GĂTIRE : 40 MIN

Ustensile:
Cuțit
Oală 
Linguriță
Polonic



Merele se spală ,se taie și se fierb

în apă până se înmoaie.

Se adaugă apoi zahărul ,se

amestecă amidonul de cartofi într-

un pahar cu apă ,apoi se toarnă în

oală și se adaugă sucul de mere 

Turnați jeleul finit în vase ,serviți

cu lapte ,frișcă sau sos de vanilie . 

Cum să o
gătești:



Ingrediente:

Skordalia
PORȚII: 6 TIMP DE PREGATIRE: 10 MIN TIMP DE GĂTIRE: 30 MIN

• 5–6 cartofi medii 
• 5–7 căței de usturoi( după
preferință )
• 1/2 cană de ulei de măsline
extravirgin 
•1 linguriță de sare 
• Pătrunjel proaspăt (obțional)

 1) Curățați și spălați cartofii.
2) Fierbeți-i în apă fierbinte până se înmoaie. 
3) Într-un robot de bucătărie se adaugă cățeii de usturoi,uleiul de
măsline și sarea.
4)  Odată ce cartofii s-au înmuiat ,scoateți-i din apa fierbinte . Puneți
cartofii într-un castron și zdrobiții.
5) Amestecați piureul de cartofi cu amestecurile de la robotul de
bucătărie 
6) Dacă doriți ,puteți presăra puțin păntrunjel proaspăt deasupra 
7) Poftă bună!

Cum se prepară



Ingrediente:

SALATĂ DAKO
PORȚII: 4 TIMP DE PREGĂTIRE: 10 MIN

Cum se prepară:

• 1 kg de roșii coapte
• 2 linguri de ceapă roșie 
• 1/4 cană de măsline negre (cum ar fi kalamata)
,fără sâmburi 
• O mână mică de frunze de busuioc,tocate. 
• 1 linguriță de oregano uscat.
• 2 linguri de oțet de vin roșu.
• 4 linguri de ulei de măsline ,plus mai mult pentru
stropire.
• 1/3 linguriță de sare,plus mai mult după gust.
• Piper negru ,după gust.
• 6 biscuiți dakos sau doua felii de aluat groase de
grâu tăiate în bucăți  și prăjite.
• 1/2 cană de feta ,fărămițată.

1.Combinați ingredientele pentru salată:
Într-un bol mare se combină roșiile, ceapa roșie
,măslinele,pătrunjelul,busuiocul,oregano,oțetul de vin roșu ,uleiul de
măsline,sarea și piperul negru după gust.
2. Se fărămițează biscuiții peste salată și se lasă să stea:
Rupeți biscuiții în bucăți.  Se adaugă la salată ,apoi , cu ajutorul unei spatule
de cauciuc ,se combină ingredientele.Lăsați salata sa se odihnească timp de
10 minute pentru ca biscuiții să se înmoaie ușor în sucul de roșii.
3. Se acoperă cu feta:
După ce salata s-a odihnit timp de 10 minute,adăugați feta deasupra.

TIMP DE GĂTIRE: 0 MIN



Ingrediente:

Loukoumades
PORȚII: 4 TIMP DE PREPARARE: 1 HOUR TIMP DE GĂTIRE: 30 MIN

• 28ml apă călduță 
• 9gr drojdie uscată
• 1linguriță de miere de albine
• 1 un vârf de cuțit  de sare
• 200gr făină cât pentru toate
utilizările
• 50gr făină de porumb
• ulei de floarea soarelui 

Garnitură:
• Miere
• Scorțișoară
• Ciocolată



Loukoumades
SERVINGS: 4 PREPPING TIME: 10 MIN COOKING TIME: 30 MIN

Punem toate ingredientele într-un bol, cu excepția uleiului și
amestecăm cu un mixer până când totul este amestecat.
Acoperim vasul cu o membrană transparentă și îl lăsăm să se
marească într-un mediu cald și uscat timp de 30-45 minute.
Punem uleiul într-o cratiță la foc mediu.
Punem o lingură mică în interiorul unui pahar cu apă și punem o
bucată de hârtie pergament lângă cratiță.
Când uleiul este suficient de cald, punem mâna în castron și luăm
o bucată de aluat.Strângem mâna astfel încât aluatul să iasă din
gaura dintre degetul mare și cel mic. Lăsăm aluatul să cadă de pe
lingură și apoi îl aruncăm în ulei.
Aluatul cade ușor din cauza lingurii umede, așa că după fiecare
picătură trebuie să băgăm lingura în apă.
 Le întoarcem când tigaia este plină.
Le prăjim până când au o culoare frumoasă, apoi le scoatem și le
punem pe hârtie pergament..
Le lăsăm pe hârtie să se răcească și apoi adăugăm topping-urile
care ne plac.

Cum se prepară:



Ingrediente:

Crisps
PORȚII: 8 TIMP DE PREPARARE: 10 MIN TIMP DE GĂTIRE: 30 MIN

Curățăm cartofii și îi tăiem pe toți la aceeași dimensiune dorită. 
Într-o tigaie cu ulei de măsline și la foc mediu, prăjim cartofii timp de 5-7
minute, până se înmoaie fără să se coloreze. 
Dacă avem mulți cartofi de prăjit, îi adăugăm pe rând, câțiva pe rând. 
Îi scoatem cu o lingură cu fantă în strecurătoare și îi lăsăm să se răcească
puțin.  În acest stadiu abia dacă au prins culoare. 
Încălzim din nou uleiul, de data aceasta la foc mediu spre mare. 
Îi punem din nou pe rând, câțiva câte câțiva, până când devin aurii și
devin crocanți, timp de aproximativ 3 minute, în funcție de mărimea pe
care i-am tăiat. 
Le scoatem cu o lingură cu fantă. 
Le punem pe o farfurie mare tapetată cu hârtie de bucătărie, pentru a
absorbi excesul de ulei.
Se presară cu paprika și sare.

Cum se prepară:

• 1 kg de cartofi 
• Ulei de măsline  
• Paprika
• Sare



Ingrediente:

SOS DE ROȘII
PORȚII: 4 TIMP DE PREPARARE: 10 MIN TIMP DE GĂTIRE: 45 MIN

Cum se prepară:

1 Lingură de ulei de măsline
2 căței de usturoi,curățați
5 roșii, decojite și tăiate mărunt
1 linguriță de zahăr 
¼ cană cu apă
2 lingurițe de busuioc proaspăt tocat ,sare și
piper după gust.

Într-o tigaie mare, se încinge uleiul și se prăjește
usturoiul până se rumenește ușor și se înmoaie.Aveți
grijă să nu ardă usturoiul . Se adaugă roșiile, zahărul,
apa, busuiocul, sarea și piperul.
Se aduce conținutul cratiței la fierbere .Se acoperă și
se fierbe la foc mic timp de aproximativ 45 de minute,
amestecând din când în când. Se servește caldă.



•Făină

• Apă

• Sare

Ingrediente: 

PORȚII:2 TIMP DE PREPARARE: 20MINS TIMP DE GĂTIRE: 10 MINS

Cum se prepară:

Se toarnă făina într-un castron, se toarnă

apa și se adaugă un vârf de cuțit de sare.

Trebuie să obținem un amestec omogen

și gros, fără cocoloașe. Se ia cu o lingură

și se prăjește. Putem să le gustăm, cu

miere neagră (Milazzo), sare, zahăr sau

pur și simplu normale.

GAIMEDDRE



Cum se prepară:

Cu făina, se formează o "fântână", iar în centrul ei se pun zahărul,

ouăle, uleiul, vermutul și drojdia. 

Se amestecă toate ingredientele pentru a forma un aluat neted și

moale. 

Se întinde aluatul în formă de salam și se taie în bucăți; apoi se

prăjește în ulei din belșug. 

După ce sunt fierte, se amestecă turdiddri în miere (încălzită în

prealabil într-o tigaie).

• 4 ouă

- 1 pahar de vermut

- 1 pahar de ulei

- 1 pahar de zahăr

- 1 pliculeț de drojdie

- Miere de albine/ miere de

smochine

- Făină "după caz".

Ingrediente:

TURDIDDRI
PORȚII: 2 TIMP DE PREPARARE: 15

MIN

TIMP DE GĂTIRE: 45 MIN



Pentru aluat:
1 cană de ulei de floarea-soarelui
1/3 cană de apă
1/3 cană de zahăr
1 1/2 făină
1 linguriță de praf de copt
Vanilie

Pentru mere:
6 mere
1 cană de zahăr
2 lingurițe de scorțișoară
Puțină apă

Ingrediente:

TARTĂ DE MERE
PORȚII: 10 TIMP DE PREPARARE: 10 MIN TIMP DE GĂTIT: 1 H 20 MIN

Ustensile:
Lingura
Farfurie
Cuțit
Mănuși pentru cuptor
Tigaie de copt
Hârtie de copt



Preîncălziți cuptorul la 180°C.

Tăiați merele în bucăți mici.

 În cratiță se pun merele, zahărul,

scorțișoara și apa până când merele

sunt moi.

Într-un bol se pun toate ingredientele

pentru aluat și se amestecă până când

aluatul devine fraged.

Se rulează aluatul și se pune într-o

tavă de 20 cm.

Păstrați puțin aluat pentru a pune

deasupra tartei.

Așezați merele pe aluat, tăiați aluatul

în linii și puneți-le peste mere.

Coaceți la 180°C până când aluatul

devine auriu, durează aproape 40-50

min.

Poftă bună!

Cum se prepară:



COLȚUNAȘI CU BRÂNZĂ

Colțunașii sunt un preparat culinar care constă în bucăți de aluat umplute cu

brânză, dulceață și fierte în apă sau coapte în cuptor.

INGREDIENTE

Pentru aluat:

▢ 500 g făină

▢ 200 ml apă

▢ 3 linguri de ulei

▢ 1 linguriță de sare

▢ 1 ou

 Pentru umplutură:

▢ 500 g brânză de vaci dulce

▢ 4 linguri de zahăr

▢ 2 ouă

▢ 1 păstaie de vanilie



MODUL DE PREPARARE:

Aluatul pentru colțunași este asemănător cu cel folosit pentru a face tăiței. Am

adăugat ulei și apă la colțunași. Puneți făina într-un castron și faceți o gaură în mijloc. 

 Se adaugă ouăle, uleiul și se amestecă. Treptat, se adaugă apa și se amestecă până

când se obține un aluat elastic și neaderent.

Se pun ingredientele pentru umplutură într-un bol, se amestecă până se obține o

cremă omogenă. Dacă brânza este mai apoasă, se poate adăuga eventual o linguriță de

griș, care va absorbi excesul de umiditate. Am avut o brânză cremoasă.

Se întinde aluatul într-o foaie dreptunghiulară cu o grosime de aproximativ 3 mm și se

taie cercuri. Așezați fiecare cerc într-o formă de ravioli, puneți o linguriță de umplutură

în mijloc, închideți forma și lipiți marginile.Pentru siguranță, puteți apăsa marginea cu o

furculiță. . Colțunașii se fierb în puțină apă cu sare aproximativ 8 minute până când se

ridică la suprafață, se scurg și se servesc cu unt topit, zahăr, smântână sau pesmet

rumenit în unt și zahăr deasupra.



SALATĂ DE VINETE CU MAIONEZĂ

Printre aperitivele îndrăgite de români se numără multe salate cu maioneză, mezeluri și

brânzeturi, ardei umpluți cu cremă de brânză sau roșii umplute cu vinete. Cred că cel mai

îndrăgit fel de mâncare cu vinete este această salată de vinete cu maioneză.

1,5-1,7 kg de vinete proaspete 

Sare

Piper

Aprox. 150-200 ml ulei de floarea-

soarelui

Suc de lămâie după gust

1 ceapă mică, tăiată mărunt

INGREDIENTE:

1 gălbenuș crud și 1 gălbenuș fiert
1 linguriță de muștar
250 ml de ulei
1 linguriță de suc de lămâie

 PENTRU MAIONEZĂ: 



CUM SE PREPARĂ:

 Se taie mărunt vinetele după ce au fost curățate și scurse și se

pun deoparte într-un recipient de sticlă sau de plastic împreună

cu ceapa tocată.Se prepară separat maioneza, amestecând

gălbenușul de ou cu muștarul și adăugând treptat uleiul. Se

amestecă salata cu maioneza, se adaugă sare, piper și puțină

zeamă de lămâie proaspăt stoarsă și se lasă salata să se

odihnească timp de o oră în frigider.



 Al treilea fel de mâncare a avut ca

ingredient principal broccoli, iar ca

ingrediente secundare: cartof,

morcov, usturoi, ceapă. Modul de

preparare a fost o improvizație de

moment.

Am fiert toate legumele în aceeași oală,

după care le-am prăjit la tigaie cu ulei de

măsline și usturoi, iar la final, după ce le-am

așezat, am asezonat mâncarea cu puțină

zeamă de lămâie și sare.

BROCCOLI CU LEGUME



CALENDARUL
PRODUSELOR

SEZONIERE



Calendarul
fructelor sezoniere

în Spania
Avocado
Zmeură
Kiwi
Lămâie
Clementine
Portocale
Banane

Iarna:
Zmeură
Căpșuni
Banane

Primăvara:
Caise
Cireșe
Prune
Smochine
Piersici
Pepene roșu
Paraguayan
Banane
Pepene verde

Vara:

Caqui
Măr dulce
Banană
Rodie
Kiwi
Lămâie
Clementine
Măr
Struguri

Toamna:



Calendarul de
legume sezonier

în Spania

Anghinare
Varză
Conopidă
Spanac
Praz
Ridichi

Iarna:
Ceapă
Broccoli
Mazăre
Fasole boabe
Salată verde
Praz
Ridichi

Primăvara:
Usturoi
Dovlecel
Ceapă
Sparanghel
Mazăre
Fasole boabe
Fasole verde
Salată verde
Castraveți
Cartofi
Ardei
Praz
Ridichi
Tomată
Morcov

Vara:
Țelină
Vinete
Dovleac
Conopidă
Anghinare
Spanac
Fasole verde
Salată verde
Castraveți
Praz
Morcov

Toamna:



Legumele de sezon în
Grecia

Broccoli
Conopidă
Varză
Morcovi
Salată verde
Salate crețe
Rucola
Andive
Praz
Sfeclă roșie
Spanac
Ceapă
Fasole boabe
Usturoi
Anghinare
Mazăre
Cartofi

Toamnă/Iarnă:

Roșii 
Castraveți
Anghinare
Morcov
Dovlecei
Fasole boabe
Ceapă, ceapă verde 
Varză
Pătrunjel
Salată verde
Vinete
Mazăre
Sfeclă roșie
Cartofi
Ardei
Ridichi
Rucola
Țelină
Spanac
Sparanghel
Fasole verde
Fenicul

Primăvară/Vară:



Fructele sezoniere în
Grecia

Mere
Mere
Smochine
Lămâie
Pere
Struguri
Rodii 
Prune
Lotus
Portocală
Mandarină
Grapefruit
Dovleac

Toamnă/Iarnă:
Caisă
Cireșe
Pepene verde
Nectarine
Piersici
Pepene roșu
Pere
Căpșuni
Banană 
Pepene verde 
Piersică 
Smochine
Struguri
Prune
Mure
Coacăze
Mere
Coacăze

Primăvară/Vară:



Calendarul sezonier
în Letonia

Castravete
Tomate
Morcov
Ridichi
Cartofi
Dovlecel
Sfeclă roșie
Mazăre verde
Ierburi
Chanterells
Căpșuni
Coacăze negre
Zmeură
Afine

Vara:
Tomate
Cartof
Castravete
Morcov
Sfeclă roșie
Dovleac
Rădăcină de țelină
Măr
Pere
Pere
Cătină
Nuci

Toamna:



Calendarul sezonier
în Letonia

Alimente la conservă
Congelăm fructe de
pădure și ciuperci 
Compoturi
Gemuri
Ceai uscat

În toamnă, pregătim
produsele pentru iarnă Suc de mesteacăn

Rubarbă
Salată
Mărar
Spanac
Ridichi
Semințe
Frunze de păpădie
Verdețuri

Primăvară:



Calendarul sezonier în
sudul Italiei

PRIMĂVARA:
    • Tomate    
    • Mazăre  
    • Usturoi  
    • Sparanghel  

    •Caise
   •Pepene
    

     • Ciuperci 
     • Nuci       
     • Castan
     • Brocoli
     • Conopidă

  

   • Sfeclă Roșie
   • Anghinare
   • Cireșe

   • Lămâie
   • Castraveți
   • Vinete

   •Dovleac
   • Struguri    
   • Portocale
    • Salată verde

VARA: 

TOAMNĂ/IARNĂ  



Calendarul fructelor de
sezon în România

Căpșuni
Caisă
Zmeură
Afine,
Cireșe
Cireșe
Corcodușe
Mure
Pepene roșu
Pepene verde

Vara:
Mere
Pere 
Struguri 
Coacăz
Nuci 
Prune

Toamnă/Iarnă:
Cireșe
Căpșuni

Primăvara:



Calendarul de legume
sezoniere în România

Ridichi
Cartofi noi
Salată verde
Spanac
Lovage
Usturoi verde
Ceapă verde
Mărar
Urzici
Busuioc

Primăvara:

Ceapă verde
Usturoi verde
Spanac
Salată verde
Ridichi
Mărar
Cimbru
Pătrunjel
verde
Tarhon
Mazăre verde
Pătrunjel

Cartofi 
Dovleac
Ardei 
Dovlecei
Conopidă 
Tomate
Ardei iute
Ciuperci 
Țelină 
Vinete
Morcovi 
Fasole 
Usturoi 
Ceapă 
Mazăre 
Varză 
Sfeclă roșie 
Praz

Toamnă/Iarnă:

Fasole verde
Dovlecei
Sfeclă roșie
Morcovi
Pătrunjel
Tomate
Castraveți
Gulaș
Sparanghel
Conopidă
Ciuperci
Arpagic

Vara:



TIPS & TRICKS



• Gătește acasă                                       

• Consumă mai puțină carne 

(de exemplu: alege o zi pe 

saptamană în care să nu 

consumi carne)

• Cumpară local

• Crește propriile legume 

(acasă sau într-o grădină 

urbană)

• Cumpără produse de sezon

• Reduce produsele procesate

• Zero deșeuri

TIPS AND TRICKS

• Organizea-ți mesele

• Fii voluntar la echipele locale

• Reciclează: mâncare, compost

• Reciclează ambalaje

• Reduceți risipa

Cumparati direct de la

producatori

• Încurajați  guvernele să ia mai

multe măsuri și să adopte legi

împotriva risipei alimentare.  



LINK-URI 
FOLOSITOARE



Deșeurile alimentare: Ultima săptămână în această seară cu 
John Oliver 
 https://youtu.be/i8xwLWb0lLY
Ce este eroziunea și conservarea solului? | CONSERVAREA 
SOLULUI | Dr Binocs Show
 - https://www.youtube.com/watch?v=uo_ntewAemw
Zahăr: Ultima săptămână în seara asta cu John Oliver
 - https://www.youtube.com/watch?v=MepXBJjsNxs
Seria Politici FAO: Alimentație și agricultură durabile
 - https://www.youtube.com/watch?v=WeoIsjYBQH0
Deșeurile alimentare: Costul ascuns al alimentelor pe care le 
aruncăm la gunoi
 https://www.youtube.com/watch?v=ishA6kry8nc

Link-uri despre 
durabilitatea 
alimentară 

 
 



APLICATII 
FOLOSITOARE



 

APLICATII
FOLOSITOARE



Prea bun pentru a pleca 
Este o aplicație gratuită, fantastică pentru a evita
risipa de alimente. Barurile, restaurantele,
supermarketurile etc. se înregistrează și publică o
ofertă de produse surpriză pe care nu au reușit să
le vândă pe parcursul dimineții sau după-amiezii,
apoi ofertele apar, aproximativ, la sfârșitul orei de
prânz sau la sfârșitul orei de cină. Acestea sunt
mult mai ieftine decât prețul inițial. Doriți să
contribuiți la prevenirea risipei alimentare? 
Dați-i drumul și folosiți-o.
https://apps.apple.com/DK/app/id1060683933?mt=8

iHuerting: 
 Cu această aplicație ajută pe oricine să devină un fermier
urban, plantând pe propria terasă, curte, pe o bucată mică de
teren. Această aplicație vă spune când trebuie să udați și să
fertilizați plantele și prevenirea dăunătorilor.

  http://ihuerting.com/ihuerting/
 



 
Yuka:

 Aceasta este o aplicație utilă pentru a analiza produsele pe
care le cumpărăm la supermarket, prin scanarea codului de
bare al fiecărui produs cu ajutorul camerei din aplicație,
aceasta va analiza imediat produsul și va spune utilizatorilor 
 din ce tip de elemente este compus. De exemplu, dacă are
aditivi și în ce cantitate; dacă produsul are prea mult zahăr
sau calorii... etc. Această aplicație vă va oferi, de asemenea,
alternative la produsele pe care le scanați, în cazul în care
produsele respective nu sunt suficient de bune sau rele 
 pentru sănătate și mediu.

 https://apps.apple.com/ch/app/yuka-scansione-dei-
prodotti/id1092799236?l=it 

 

Bikemap: Această aplicație are peste trei milioane
de kilometri de trasee de ciclism. Această aplicație
vă permite să descărcați informații despre potecile
și drumurile potrivite pentru utilizatorii de biciclete
din peste 80 de țări. Veți găsi, de asemenea, date
despre altitudinea și panta terenului. Aplicația este
actualizată, iar noi trasee sunt adăugate frecvent. 
 https://www.bikemap.net/en/apps/



Sustainable Development Goals: 
Cu această aplicație a Organizației Națiunilor Unite veți avea
întotdeauna la dispoziție cele mai recente informații despre
ODD. 
Cu această aplicație puteți primi, de asemenea, notificări
personalizate despre ODD care vă interesează cel mai mult.

https://sdgsinaction.com/

Refresh Go Green: 
Această aplicație are 52 de sfaturi și oferă informații utile
pentru a vă transforma casa într-un mediu mai verde, precum
și indicații despre dieta, sănătatea sau obiceiurile zilnice ale
fiecărei persoane. 
Link to thhttp://www.therefreshproject.com.au/go-green-
app/



Iubesc mâncarea și urăsc risipa:
Această aplicație vă ajută să controlați consumul de alimente
prin realizarea unei cărți de bucate care vă oferă feluri de
mâncare pe care le puteți găti cu alimentele pe care le aveți în
frigider și o listă de cumpărături, un planificator de depozitare
și de consum.
 https://www.lovefoodhatewaste.com/article/get-your-free-
love-food-hate-waste-app

Boroume:
Acesta reprezintă efortul colectiv al unui grup de
oameni de a reduce risipa de alimente și, în același
timp, de a crește numărul de alimente donate în
Grecia. Scopul Boroume este de a coordona procedura
de donare a bunurilor către cei nevoiași. Acesta nu
poartă niciun fel de responsabilitate pentru bunurile
donate și nu garantează calitatea acestora. 
 Link to the app: https://www.boroume.gr/en



CONSERVAREA 
SOLULUI



Reduce eroziunea solului: În cazul sistemului no-tillage, solul este mai rezistent la eroziunea

cauzată de vânt și de apă. Acest lucru este valabil mai ales atunci când la suprafața solului se

menține o acoperire abundentă de mulci (tulpini, paie, frunze, păstăi).

 Compactare redusă a solului: Solul care nu este lucrat este mai puțin compactat decât cel

lucrat. Lucrarea solului distruge structura naturală a acestuia. Pierderea structurii face ca solul

să fie mai puțin capabil să suporte sarcini grele, cum ar fi traficul de utilaje din timpul

operațiunilor de cultivare. Pierderea structurii face, de asemenea, ca solul să fie mai vulnerabil

la compactare.

Economisește timp: Prin aplicarea sistemului no-tillage se reduce numărul de treceri, astfel se

reduc costurile cu forța de muncă și, de asemenea, semănatul se poate realiza în perioada cu

umiditate optimă.

 Consum redus de combustibil: Astfel că un număr mai mic de treceri în cazul sistemului no-

tillage va reduce drastic costurile de combustibil.

 

ALTERNATIVA  AGRICULTURII DE VIITOR 
PENTRU PROTECȚIA SOLULUI – SISTEMUL NO-TILLAGE

AVANTAJELE TRANZIȚIEI DE LA SISTEMUL CONVENȚIONAL LA SISTEMUL NO-TILLAGE



Menținerea apei în sol: Sistemul no-

tillage lasă resturile vegetale pe

suprafața solului, care ajuta la

menținerea umidității solului și la

protejarea împotriva evaporării

cauzate de soare ș ivânt.

Un sol mai sănătos: În câmpurile care nu sunt

lucrate, atunci când resturile vegetale se

descompun într-un ritm natural la suprafața

solului, multe forme de viață cresc în și pe sol.

Acest lucru creează o ecologie mai sănătoasă a

câmpului, care ajută la reducerea insectelor

dăunătoare. Prin evitarea mobilizării solului,

materia organică a solului poate crește, iar acesta

este unul dintre cei mai importanți factori pentru

o productivitate sporită.
Conservarea solurilor: Prin

reducerea fenomenului de eroziune,

refacerea materiei organice în sol,

menținerea stratului de mulci la

suprafață, sistemul no-tillage

contribuie la protecția

ecosistemelor, la conservarea

acestora și la menținerea

echilibrului în natură.
 





PĂRȚILE LOCALE 
CĂRORA LE MULȚUMIM CĂ AU

COLABORAT CU NOI !


