
Diete cu peşte pentru
persoanele cu hipertensiune
arterială cronică

Studiile arată că, aportul crescut de peşte în
alimentaţie scade şansele de probleme
cardiace la jumătate. În acest sens,
cardiologii recomandă consumul de peşte cel
puţin de 2 ori pe săptămână.

Pentru pacienţii cu hipertensiune, se
recomandă un regim alimentar hiposodat. O
deosebită importanţă o are aportul de
potasiu. Cu cât cantitatea de potasiu
consumată este mai mare, cu atât valoarea
presiunii arteriale este mai mică. Aportul de
magneziu îşi aduce şi el contribuţia la
scăderea tensiunii arteriale.

www.asas-icdeapa.ro

Diete cu peşte pentru persoanele cu
hipertensiune arterială cronică

Somon cu cartofi la
cuptor

Laborator de Ecologie Acvatică;
Laborator de Inginerie în Acvacultură
şi Pescuit;
Laborator de Ihtiologie şi Ecobiologie
Resurse Acvatice Vii;
Laborator de cercetări
interdisciplinare în domeniul
acvaculturii, pescuitului şi
gastronomiei moleculare
Laborator pentru Procesarea,
Calitatea şi Siguranţa Produselor din
Acvacultură şi Pescuit;
Laborator Experimental de Cercetări
Agro-Pescăreşti Brateş;
Laborator Experimental de
Genofonduri Pescăreşti Cotu-Chiului; 
Programe CDI, Prognoză şi
Monitorizare Activitate CDI,
Secretariat Ştiinţific

 are în componenţă :

Institutul de Cercetare-Dezvoltare
pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi
Acvacultură Galaţi

DIRECTOR GENERAL:
CS III Dr. ing. Floricel Maricel DIMA

Adresă
0236.416.914

icdeapa.galati@asas.ro

www.asas-icdeapa.ro

Str. Portului  nr. 54,
800211, Galaţi

„Hrana este primul nostru medic.” 
 

Hipocrate

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
"Gheorghe Ionescu – Şişeşti"



Somon cu cartofi la
cuptor

Acest preparat conţine aproximativ 52g
proteine, 30g carbohidraţi, 7g grăsimi, şi
are o încărcătură calorică de 390 kcal.

Mod de preparare:

Cartofii se curăţă de coajă, se spală, se taie
cubuleţe mari şi se pun la fiert cu puţină
sare pentru 15-20 minute. Apoi se vor
scoate la scurs şi se vor stropi cu puţină
zeamă de lămâie. Somonul se
condimentează cu sare, piper, boia dulce,
rozmarin. Într-o tavă tapetată cu hârtie de
copt se pun cartofii si somonul, şi se
stropesc cu puţin ulei de măsline. Se
introduce apoi tava în cuptorul preîncalzit
la 170-180 °C pentru 15-20 minute. Poate fi
servit alături de un sos de usturoi.

Acest preparat conţine 45 g proteine, 39 g
carbohidraţi, 14 g grăsimi, şi are o
încărcătură calorică de 468 kcal. 

Ingrediente :

200 g file de somon; 200 g cartofi; 1 lingură
ulei de măsline; zeamă de lămâie; sare, piper,
boia dulce, rozmarin.

Somonul este o sursă excelentă de acizi
graşi omega-3, omega-6, Seleniu, vitamina
A, vitamina D şi vitamine din grupul B (B1,
B2, B3, B5, B6, B9 şi B12).
 
Beneficiile consumului de somon sunt
numeroase şi atestate ştiinţific, printre
acestea numărându-se reducerea riscului
de boli coronariene, de infarct miocardic,
de boli degenerative precum Alzheimer şi
prevenirea apariţiei degenerescenţei
maculare (principala cauză a orbirii la
persoanele trecute de vârsta de 50 de ani).


