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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. 



Sturion la cuptor cu
legume crocante

Mod de preparare:

Peştele se spală, se zvântă şi se
condimentează cu sare, piper, ghimbir şi
boia.

Într-o tavă tapetată cu hârtie de copt se
pune peştele şi se stropeşte cu puţin ulei
de măsline. Se adaugă vinul alb şi se
sigilează apoi peştele în hârtia de copt.

Se introduce tava în cuptorul preîncalzit la
190-200 °C pentru 30 minute. 

Se desface apoi folia, se adaugă usturoiul
tăiat şi se mai lasă 15-20 minute la cuptor.

Legumele se curăţă, se spală, se
condimentează cu sare, piper şi se trag la
tigaie cu o lingură de ulei de măsline şi
puţină apă până când se înmoaie, dar
trebuie să rămână crocante.

Pe farfurie, pe un pat de legume se aşează
sturionul, se decorează cu roşii cherry,
salată iceberg şi microplante.

Ingrediente (2 porţii) :
400 g file de sturion; 20 ml vin alb sec; 2 linguri
ulei de măsline; boia de ardei; pudră de
ghimbir; 2-3 căţei usturoi; 400 g legume
(morcovi, sparanghel, ciuperci, fasole verde,
bame sau orice alte legume preferate); sare,
piper; 2 frunze de salată iceberg; 4-5 roşii
cherry; microplante. 

Acest preparat conţine aproximativ 45 g
proteine, 11 g carbohidraţi, 20 g grăsimi, şi
are o încărcătură calorică de 410 kcal.


