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Olivia Steer a revenit cu emisiunea “Doamne de poveste” la Acas` TV. Nu  
neglijeaz` \ns` rolul de m`mic` [i nici stilul de via]` s`n`tos despre care 
vom putea citi de curând pe blogul ei personal.

Lec]ie de via]` 
interviu

Buna, Olivia! Cum 
este re\ntoarcerea \n 
televiziune dup` o pauz` 

a[a de mare?
Bine te-am g`sit! Sunt con[tient` 
c` din afar`, doi ani par un timp 
foarte lung. Dar au trecut incredibil 
de repede. Când ai doi copii mici 
trebuie s` fii \n form`, s` fii pe faz`. 
N-am avut timp s` m` plictisesc, 
n-am lâncezit acas`. Treaba asta \mi 
prinde bine acum pentru c` n-am de 
dat la schimb un full job de mamic` 
pe unul part time de redactor-prezen-
tator. Nu, le fac pe amândou`.  

 Care este cel mai 
interesant personaj pe 
care l-ai \ntâlnit la 

“Doamne de poveste”?  
Marile caractere, excelenta moral` se 
dovedesc \n fiecare clip` a vie]ii. De-
venim corec]i f`când fapte corecte, 
devenim curajo[i f`când acte de 
curaj. Te asigur c` fiecare doamn` 
care face subiectul unui reportaj la 
“Doamne de poveste”, emisiunea 
difuzat` Acas` \n fiecare duminic` 
de la 17.30, [i-a dovedit puterea, 
anduran]a, sacrificiul clip` de clip`. 
Iar \n momentele de cump`n`, când 
al]ii s-ar da b`tu]i, ea a r`mas con-
secvent` cu ea \ns`[i. Aurul \n foc 
se c`le[te, dar trebuie lustruit zilnic 
ca s` str`luceasc`.  Cum a` putea s` 
aleg atunci \ntre dou` sau mai multe 
bijuterii perfecte? 

Dac` ar fi s` alegi o 
“doamn` de poveste” 
care ]i-a influen]at via]a, 

care ar fi aceea? 
Adolescen]a mea se leag` mult [i 
de c`r]ile lui Jane Austin, ale c`rei 
eroine sunt femei frumoase, de o 
inteligen]` sclipitoare, cu un sim] al 

penibilului extrem de bine dezvoltat 
[i o ]inut` moral` f`r` repro[. “Mân-
drie [i prejudecat`” e cartea pe care 
am citit-o [i recitit-o de nu [tiu câte 
ori, iar Elisabeth, eroina romanului, 
cea care are de predat ni[te lectii de 
ne[ters. 

 Care este cel mai 
important lucru din via]a 
unei femei? 

S` \nve]e s` iubeasc`. 

 Pentru c` ai decis s` 
te re\ntorci la serviciu, 
vei fi nevoit` s`-]i 

reorganizezi timpul altfel, astfel 
\ncât cei mici s` nu simt` c` 
lipse[ti. Cum faci fa]` acestei noi 
provoc`ri?   
Cheia e organizarea. Dimine]ile sunt 
foarte pline, pentru c` atunci  pre-
gatesc micul dejun [i ghiozdanelele, 
fac pia]a [i alte cump`r`turi, \i duc fo
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pe cei mici la gr`dini]` [i g`tesc 
invariabil prânzul [i cina. M` duc 
la birou sau direct la filmare [i m` \
ntorc dup`-masa s`-i iau pe cei mici 
de la gr`dini]`. De la momentul `sta, 
sunt din nou doar a lor, pâna seara, 
pe la 9-10, când \i adorm. 

Cu cine seam`n` Karina, 
feti]a ta? 

Binen]eles c` seaman` cu mine, nu? 
Este o artist` din toate punctele de 
vedere. Danseaz`, cânt`, ne face pro-
gram artistic pe melodiile Cleopatrei 
Stratan, este o minun`]ie!  

 Ce sfat le dai m`micilor 
care sunt foarte ocupate, 
muncesc 8-10 ore pe zi 

[i nu au destul timp pentru copiii 
lor? Cum pot ele asigura o educa]
ie buna copiilor lor?  
Gradini]a e o solu]ie excelent`! 
Copilul \nva]` lucruri noi, 
socializeaz` cu ceilal]i pu[ti, 
se joac` [i doarme, toate 
dup` un program bine stabilit. 
Rutina asta \i d` celui mic un 
sentiment de securitate. Dar 
dac` vorbim de un copil mai 
mic de doi ani, care n-a ajuns 
la vârsta gr`dini]ei, solu]ia e 
bunica sau o persoan` foarte 
de \ncredere, cu care s` fie 
l`sat copilul. Nu [tiu mare 
lucru despre cre[e, deci nu pot 
s`-mi dau cu p`rerea. Oricum, 
dup` ce ajunge acas` de la 
serviciu, mama ar trebui s` 
petreac` timpul cu cel mic. Iar 
dac` are treab`, s`-l coopteze 
\n activit`]ile ei. Copiii ador` 
s` \i imite pe cei mari [i s` se 
simt` utili.

 {tiu c` ai impus  
\ntregii familii un 
regim de via]` 

s`n`tos. Cum ai decis s`  
\ncepi un astfel de stil de 
via]`, ce te-a determinat s` 
faci asta?  

Am citit multe c`r]i pe tema asta [i 
m-au convins c` s`n`tatea e o stare 
natural` a organismului, atâta timp \]
i hr`nesti mintea [i corpul corect. 
Randamentul personal, pofta de via]`, 
fericirea, toate sunt organic legate de 
s`n`tate. 
Revela]ia a fost ca un cutremur. M-a 
zguduit din temelii [i m-am repliat. 
Unda de [oc l-a atins [i pe Andi [i s-a 
propagat [i spre copii. 

Care sunt pentru voi 
beneficiile acestui nou 
stil de via]` \n plan 

fizic [i psihic? 
Am bifat un capitol important, mai 
exact nivelul energetic. De aici, 
lucrurile s-au simplificat. Când ai 
energie, ai disponibilitate. Iar când ai 
disponibilitate, ai satisfac]ii. 

 Tu [i Andi ar`ta]i din ce 
\n ce mai bine [i parc` \
ntineriti pe zi ce trece! 

Sunt foarte curioas` s` aflu pe ce 
se bazeaz` alimenta]ia voastr`.  
E relativ simplu. Ne baz`m pe fructe 
[i legume crude, cât mai multe, 
cât mai diverse, [i nuci [i semin]
e de toate felurile. Nu pr`jim [i nu 
coacem. Mai multe o s` afla]i curând 
de pe www.oliviasteer.ro, un blog 
care va avea ca unic` tem` s`n`tatea 
[i nutri]ia. 

 Te-ai gandit s` editiezi 
[i o carte despre o via]a 
s`n`toas`?  

Deocamdat` lucrez la o carte de du-
cliuri s`n`toase, f`r` colesterol, f`r` 
gluten, f`r` bicarbonat de sodiu sau 
zah`r. De când am copii, pr`jituresc 

mereu \n buc`t`rie diverse 
combina]ii [i am strâns 
câteva re]ete de torturi, \
nghe]at` [i bomboane de 
ciocolat` delicioase, care 
sper s` v` plac` [i vou`. 

O via]` s`n`toas` 
\nseamn` [i 

mult` mi[care. Tu ce 
sport faci? Ai un antrenor 
personal? 
N-am timp de sal` sau lucruri 
prea organizate. A[a ca prefer 
s` alerg, \n parc.  

 Cum \]i men]ii 
tinere]ea tenului? 
Ai vreun truc 

naturist pe care \l poti 
divulga?  
O s` râzi, sun` a obsesie: prin 
nutri]ie! |n secundar,  prin 
gomaj cu sare de mare, m`[ti 
cu argil` [i ceaiuri de plante. 

 Care a fost cel 
mai greu moment 
de când ai devenit 

m`mic`?  
Nu [tiu, am uitat! Nu le re]in 
decât pe cele mai frumoase... 
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s`n`toas`


