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„Hrana este primul nostru medic.” 
Hipocrate

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

Carnea de sturion este completă, conţine
toţi aminoacizii esenţiali, acizi graşi
polinesaturaţi omega-3 şi omega-6şi este
asimilată de organismul uman în proporţie
de 98%. Sturionul este o sursă excelentă de
potasiu, fosfor, conţine şi calciu, magneziu,
sodiu, clor, fier, crom, fluor, molibden, nichel.
Sturionul este bogat în vitaminele B1, B2, C,
PP. 

Normalizează metabolismul carbohidraţilor.
Reduce concentraţia LDL colesterolului.
Îmbunătăţeşte funcţia cognitivă a creierului.
Stimulează activitatea sistemului imunitar.
Împiedică formarea de reacţii inflamatorii.
Îmbunătăţeşte metabolismul apei. Participă
la reglarea tonusului vascular. 



Storceag de sturion
Mod de preparare:

Se pun la fiert 1,5 l apa, iar când aceasta
clocoteşte se adaugă zarzavatul şi se lasă
să fiarbă 15 minute. 

Se adaugă si cartofii şi se mai lasă totul la
fiert alte 10 minute. Se adaugă peştele tăiat
cubuleţe şi se completează cu apă, dacă
este cazul. Se adaugă oţetul, sarea, şi se
mai lasă la fiert10 minute. 

Se amestecă oul cu smântâna, se ia din
zeama de ciorbă clocotită, se pune peste
ou, puţin câte puţin şi se amestecă.

Se toarnă acest amestec peste ciorbă şi se
lasă să dea într-un clocot. Se opreşte focul
şi se presară deasupra mărar tocat.

Consumul de stution stimulează sinteza de
colagen şi elastină. Creşte densitatea
osoasă. Îmbunătăţeşte reologia sângelui.
Stimulează sinteza enzimelor, hormonilor şi
neurotransmiţătorilor. Promovează
regenerarea tisulară. Încetineşte procesul
de îmbătrânire a pielii. Îmbunătăţeşte
libidoul.

Ingrediente (4 porţii) :

800 g sturion (morun, nisetru, păstrugă, cegă)
(tăiat cubulete, de 2-3 cm); 1 ceapă tăiată
cubuleţe; 1 morcov tăiat cubuleţe; 1 ardei gras
tăiat cubuleţe; 2 cartofi tăiaţi cuburi; 100 g de
smântână 12%; 2 gălbenuşuri; 2 linguri oţet de
mere; sare; mărar.

O porţie de storceag conţine 48 g de
proteine, 16 g carbohidraţi şi 19 g grăsimi,
iar ca încărcătură calorică, 428 kcal.


