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INTRODUCCIÓ
Un any més el nostre equip de La Vostra Cuina vol oferir dintre dels seus serveis un menú
adaptat, variat, suficient, sostenible, saludable i equilibrat. Per poder dur a terme el nostre
treball satisfactòriament, ens basem en els següents documents acreditats de la Generalitat de
Catalunya.

El febrer de 2005 va aparèixer la primera edició de la guia L’alimentació saludable
en l’etapa escolar.

L’any 2017 es va reeditar actualitzada.

La guia alimentària Petits canvis per menjar millor, publicada el 2018 per
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), té com a objectiu sensibilitzar a
la població sobre els aspectes que, amb petites modificacions, poden millorar de
forma important la qualitat i la sostenibilitat de l’alimentació.

l’any 2020 es va publicar una nova edició, revisada i ampliada, amb l’objectiu
de facilitar a les famílies, als centres educatius i als serveis de restauració
escolar eines per preparar acuradament les planificacions alimentàries i
alhora promoure hàbits alimentaris saludables entre la població infantil.
Aquestes recomanacions es poden seguir a partir de l’any del infant, un cop ja han provat tots
o gairebé tots els aliments.

En les actualitzacions s’han tingut en compte el text Documento de Consenso
sobre la Alimentación en los Centros Educativos, de l’Agència Espanyola de
Seguretat Alimentària i Nutrició i la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat
alimentària i nutrició publicada al Bolletí Oficial de l’Estat (BOE) núm. 160 del 6
de juliol del 2011.
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La present edició es publica amb la intenció de continuar adaptant les recomanacions
alimentàries del nostre entorn en línia amb el marc global
dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS), de
les Nacions Unides,

i a nivell local, d’acord amb les recomanacions de l’informe Mengem futur del
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.

Per aquesta raó, entre altres aportacions noves, s’han actualitzat les freqüències
recomanades de consum d’aliments en els menús escolars, amb l’objectiu de reduir el
consum d’aliments d’origen animal i ultraprocessats, i augmentar el consum d’aliments
d’origen vegetal, frescos o mínimament processats.
Cal informar-vos a més, que els nostres menús són elaborats i revisats per professionals
especialitzats en tecnologia dels aliments i nutrició humana i dietètica, per així poder garantir
tots els objectius amb èxit.
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Aquest curs 2021-2022 volem fer petits canvis als nostres menús. Un dels principals objectius
per nosaltres és incorporar més proteïna vegetal per així poder disminuir el consum de carn i
de carn processada. A més, d’aquesta manera farem una acció responsable amb el medi
ambient i participarem en un projecte d’alimentació sostenible.
Els nostres objectius estan basats en la següent infografia de Salut Pública molt visual i
didàctica. Es basa en indicar de forma clara què hem d’augmentar en el nostre dia a dia per
tenir una vida més saludable, què hem de disminuir per evitar riscos de patir malalties i una
vida sedentària, i què hem de canviar, perquè aquests petits canvis que semblem insignificants
poden marcar la diferència en la nostra dieta i ajudar-nos a tenir una millor qualitat i llarga
vida.
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PER QUÈ SERVEIXEN LES GUIES ALIMENTARIES?

Les guies alimentàries poden ser instruments útils que ajudin a dur a terme una alimentació
saludable, ja que en missatges breus i representacions gràfiques s’ofereixen consells que
poden servir per millorar la ingesta alimentària de tothom.

Reduir l'excés de pes en la
població infantil

La nova guia alimentària que
presenta l’Agència de Salut
Pública de Catalunya (ASPCAT)
s’estructura en tres grups de
missatges senzills sobre els
aliments i les conductes que
cal potenciar, els que cal
reduir i aquells dels quals
convé canviar-ne la qualitat o
el tipus per altres versions
més saludables i més
respectuoses amb l’entorn.

Incrementar el nombre de
persones que segueixen les
recomanacions
d'alimentació mediterrània

Reduir el consum freqüent
de productes
ultraprocessats
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Com han anat evolucionat les freqüències d’aliments de les guies al llarg dels anys...
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L’alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, mitjançant el qual obtenim
els nutrients que ens permeten cobrir els requeriments de l’organisme i contribueix, així, a
mantenir la salut i el benestar. Per tal que el creixement i el desenvolupament tant físic com
intel·lectual es produeixin d’una manera adequada, és imprescindible garantir una alimentació
que cobreixi les necessitats nutricionals pròpies de cada etapa de la vida.
No es pot oblidar que en el món global en el qual vivim, el patró alimentari (el tipus i la
quantitat d’aliments que una persona consumeix), la forma com es produeix, distribueix o es
compra i també, el que es malbarata, constitueix un important determinant de la salut
humana i de la sostenibilitat ambiental. L’evidència científica mostra que les emissions de
gasos d’efecte hivernacle (GEH) depenen en gran part de la producció d’aliments, i que l’èxit
en la reducció d’aquestes emissions relacionades amb els aliments per mitigar el canvi climàtic
ha de ser abordat, no només a través de la manera com es produeixen i distribueixen, sinó
també analitzant i modificant el que es menja. Així, les recomanacions de consum d’aliments
per reduir les emissions de GEH inclouen menys carn i productes lactis, més vegetals frescos de
producció local i de venda proximitat i de temporada i menys aliments ultraprocessats.

La sostenibilitat és un concepte integral sobre el dret a un entorn saludable, que inclou el dret
a entorns que fomentin l’alimentació i uns hàbits saludables, un sistema de producció i
consum d’aliments que mitiga les desigualtats i els efectes sobre la salut del canvi climàtic.

Les enquestes alimentàries de l’entorn mostren que els infants fan unes ingestes molt baixes
d’hortalisses, fruites i llegums i unes ingestes baixes de cereals integrals (pa, arròs, pasta, etc.).
En canvi, fan una ingesta molt elevada de carns i derivats, i també excessiu de productes
ultraprocessats amb un elevat contingut en sal, greixos no saludables i sucres afegits.
La deslocalització i globalització dels aliments, juntament amb la pèrdua de la cultura
alimentària en la majoria de les famílies, han uniformat els paladars de les nenes i nens amb
sabors neutres o potenciats, amb molta presència de proteïna animal i molt poca verdura; és a
dir, una estructura molt allunyada de la proposta de menú sa i sostenible.
Convé, doncs, potenciar aspectes que incideixin en la recuperació de la dieta mediterrània,
considerada una de les més saludables i sostenibles del món. És a dir, afavorir el consum de
fruites fresques i hortalisses de temporada, llegums, fruita seca, cereals integrals, oli d’oliva
verge, làctics sense ensucrar, peix i ous per sobre de la carn, evitant qualsevol tipus de
begudes ensucrades i, per descomptat, les begudes alcohòliques (vi, cervesa, cava, begudes
d’alta graduació, etc.). Els aliments recomanats convé que siguin frescos o mínimament
processats i de temporada.
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Sense oblidar que el primer aprenentatge alimentari i el més important es produeix en el nucli
familiar, és nombrosa la quantitat d’alumnes que fan ús del servei de menjador escolar (42,5 %
dels alumnes fa ús del servei de menjador escolar). Com que una de les funcions del menjador
escolar és desenvolupar i reforçar l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables, és important
que els infants aprenguin, també des del menjador escolar, a menjar de forma saludable i
respectuosa amb l’entorn, així com afavorir el coneixement sobre la producció i obtenció dels
aliments.

Tot i que, a Catalunya, el 42,5 % dels alumnes fa
ús del servei de menjador escolar, s’ha de tenir
present que l’àpat del menjador escolar només
representa un 10 % del total d’àpats que fan els
infants en un any: un dels cinc àpats diaris, que
té lloc cinc dels set dies de la setmana, i
exclusivament durant el període escolar, uns 175
dies de 365 que té l’any.
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QÙE ES CONSIDERA ALIMENTACIÓ SALUDABLE?
Es defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, equilibrada, harmònica,
segura, adaptada al comensal i a l’entorn, sostenible i assequible. La dieta mediterrània
tradicional compleix amb aquests requisits i és molt habitual en el nostre entorn. Es basa en el
consum majoritari d’hortalisses i fruites fresques i de temporada, llegums, fruita seca, cereals
integrals (arròs, pasta, pa, etc.) i tubercles com la patata, l’oli d’oliva verge i, en menys
quantitat i freqüència, làctics (preferentment, iogurts i formatges), peix i ous, seguit de carns,
amb menor freqüència i quantitat.
A continuació, es presenten les freqüències orientatives de consum dels diferents grups
d’aliments.
Grup d’aliments
Hortalisses
Farinacis integrals
Fruites fresques
Fruita seca (crua o torrada)
Llet, iogurt i formatge (o begudes vegetals
enriquides en calci i sense sucres afegits)
Llegums, ous, peix i carn
Llegums
Ous
Peix
Carn

Freqüència de consum
com a mínim, al dinar i al sopar
en alguns àpats del dia
com a mínim, 3 al dia
de 3 a 7 grapats a la setmana
1-3 vegades al dia

no més de 2 vegades al dia, alternant:
3-4 vegades a la setmana
3-4 vegades a la setmana
2-3 vegades a la setmana
3-4 vegades a la setmana (màxim 2 vegades a
la setmana carn vermella)
Aigua
en funció de la set
Oli d’oliva verge
per amanir i per cuinar
Aliments malsans: begudes ensucrades i com menys millor
sucs, embotits i carns processades, patates
xips i snacks salats, llaminadures, brioixeria,
postres làctiques, galetes, etc.
Les quantitats varien segons l’edat i els requeriments individuals, i és convenient que
s’adeqüin a la sensació de gana expressada.

COM DISTRIBUIR ELS GRUPS D’ALIMENTS EN UN DIA:
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ESMORZAR: És recomanable esmorzar a casa abans d’anar a l’escola, ja que es ve d’un llarg
període de dejú

-LACTI: iogurt natural
-FARINACI: flocs de blat de moro, musli...
-FRUITA: maduixots

+AIGUA

MIG MATÍ:
-FARINACI + LACTI: entrepà de pa integral amb tomàquet, oli d’oliva verge i formatge
-FRUITA FRESCA + AIGUA

DINAR:
-HORTALISSA: amanida d’enciams variats, pastanaga ratllada i olives
-FARINACI/PROTEIC + HORTALISSES: llenties estofades amb hortalisses
-FRUITA: rodanxes de taronja
+AIGUA, PA INTEGRAL I OLI D’OLIVA VERGE PER CUINAR I PER AMANIR

BERENAR:
-FARINACI + LACTI + HORTALISSA: entrepà de formatge fresc amb tomàquet i oli d’oliva
verge.

+AIGUA

SOPAR

-HORTALISSA: crema de carbassa i patata amb pipes
-PROTEIC + HORTALISSA + FARINACI: filet de bruixa arrebossat amb remolatxa
ratllada

-FRUITA FRESCA: magrana
+AIGUA, PA INTEGRAL I OLI D’OLIVA VERGE PER CUINAR I PER AMANIR

10

En l’esmorzar, mig matí i el berenar també en poden formar part altres tipus d’aliments com,
per exemple, la fruita seca crua o torrada (nous, ametlles, avellanes, etc.), la fruita dessecada
(panses, orellanes, prunes seques, etc.), les hortalisses (tomàquet, bastonets de pastanaga,
cogombre, albergínia i pebrot escalivats, etc.), els aliments proteics (ous, formatge, hummus i
altres patés de llegums, peix en conserva, etc), els aliments grassos (preferentment oli d’oliva
verge, crema d’ametlles o altra fruita seca, etc.), etc.
EXEMPLES D’ESMORZARS:
1. PRIMERA HORA: Llet amb flocs de blat de moro
MIG MATÍ: Un plàtan i un grapat de fruita seca (nous, avellanes, ametlles, etc.)
2. PRIMERA HORA: Bol de iogurt amb daus de poma i musli
MIG MATÍ: Entrepà de truita (ben cuita)
3. PRIMERA HORA: Pa integral amb rodanxes de tomàquet i oli d’oliva verge
MIG MATÍ: Mandarines i un grapat de fruita seca (nous, avellanes, ametlles,
etc.)
4. PRIMERA HORA: Macedònia de fruita fresca amb fruita seca picada
(avellanes, nous, ametlles, etc.)
MIG MATÍ: Entrepà d’hummus amb escalivada
5. PRIMERA HORA: Pa integral de llavors amb tomàquet i formatge tendre
MIG MATÍ: Una pera i un grapat de fruita dessecada (panses, orellanes, prunes
seques, etc.)
6. PRIMERA HORA: Iogurt natural amb arròs inflat i panses
MIG MATÍ: Daus de meló

Millorem els esmorzars i berenars dels infants:
Per facilitar l’esmorzar, una bona organització i previsió poden ser de gran ajuda:
• Disposar de varietat d’aliments saludables
• Preparar entrepans i congelar-los per a tota la setmana
• Tenir planificat l’esmorzar el dia abans
• Deixar la taula parada
• Tenir pa fresc o treure el pa del congelador
• Tenir les carmanyoles i cantimplores a punt
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DINAR:
Tant si es dina a casa com al menjador escolar, el dinar sol ser l’àpat més important del dia
quant a quantitat i varietat d’aliments. És recomanable que inclogui, en diferents proporcions,
hortalisses, aliments farinacis, proteics, fruita i oli d’oliva verge, i que s’utilitzin tècniques
culinàries variades al llarg de la setmana.
L’estructura tipus de l’àpat del dinar és la següent:
Primer plat: hortalisses, farinacis integrals, llegums o tubercles.
Segon plat: aliment proteic (llegums, peix, ous o carn).
Guarnició: hortalisses i/o farinacis integrals, llegums o tubercles.
Postres: fruita fresca Pa integral i aigua Oli d’oliva verge per cuinar i amanir.

EXEMPLE PLAT ÚNIC:

PER EXEMPLE:
• Macarrons integrals amb saltat de
bròquil i ceba
• Filet de bruixa al forn amb amanida
d’enciam i pastanaga ratllada
• Rodanxes de taronja
• Pa integral i aigua

EXEMPLE AMB UN PRIMER PLAT I UN SEGON PLAT:

TAMBÉ ES PODEN COMBINAR ELS
GRUPS D’ALIMENTS EN UN MATEIX
PLAT, PER EXEMPLE:
• Amanida de llenties (llenties,
tomàquet, pebrot, ceba i olives)
• Macedònia de fruita
• Pa integral i aigua
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BERENAR:
A mitja tarda, coincidint amb l’hora de sortida de l’escola i l’inici de les activitats extraescolars,
es pot aprofitar per fer un petit àpat que complementi les racions alimentàries aportades per
l’esmorzar, el dinar i el sopar. Cal respectar el temps que necessita l’infant i evitar les presses i
les pressions.

PER EXEMPLE:
• Una o dues peces de fruita fresca i bastonets de pa integral
• Un grapat de fruita seca crua o torrada (nous, ametlles, avellanes, etc.)
• Pa amb tomàquet, entrepà de formatge, de truita, d’hummus, etc.
• Un iogurt o un got de llet amb musli
• Macedònia de fruita fresca amb iogurt
• Batut de fruita (llet i trossos de fruita fresca) amb fruita seca
• Un tros de coca casolana i una peça de fruita
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SOPAR:
En el sopar han de ser presents els mateixos grups bàsics d’aliments que en el dinar:
Hortalisses
Farinacis integrals (pasta, pa, arròs, etc.), llegums o tubercles (patates, moniato, etc.)
Aliments proteics (llegums, peix, ous o carn)
Fruita fresca
Pa integral i aigua
Oli d’oliva verge per cuinar i amanir
L’estructura tipus de l’àpat del sopar és la mateixa que la del dinar, encara que l’aportació
energètica hauria de ser inferior a la de l’àpat del migdia i la preparació culinària també hauria
de ser més lleugera.
Primer plat: hortalisses i farinacis integrals, llegums o tubercles
Segon plat: aliment proteic (llegums, peix, ous, carn)
Guarnició: hortalisses i/o farinacis integrals, llegums o tubercles
Postres: fruita fresca
Pa integral i aigua
Oli d’oliva verge per cuinar i amanir

PER EXEMPLE:
• Sopa d’hortalisses i pistons
• Truita de patata i ceba amb
amanida
• Raïm
• Pa integral i aigua

TAMBÉ ES PODEN COMBINAR
ELS GRUPS D’ALIMENTS EN UN
MATEIX PLAT, PER EXEMPLE:
• Amanida de cigrons amb enciam,
espinacs, canonges, poma i nous
• Mandarines
• Pa integral i aigua
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LA VARIETAT I LES PREFERÈNCIES EN L’ALIMENTACIÓ DE CADA DIA
De vegades, tant en l’entorn familiar com a l’escola, els menús es basen, únicament, en les
preferències alimentàries dels infants (o de les persones adultes que els acompanyen) o en la
comoditat de preparació, el preu o el temps disponible, amb la finalitat d’agilitzar o fer menys
feixuga l’estona dedicada a l’àpat. La població en edat escolar està en una etapa important de
desenvolupament i d’adquisició d’hàbits alimentaris amb incidència en el seu futur, i per això
és convenient oferir un patró alimentari saludable i sostenible.
La participació, la implicació i la presa de decisions dels infants i joves en el procés
d’elaboració dels àpats (compra, distribució dels àpats, disseny del menú, cuina i preparació de
receptes, parar i recollir la taula i la cuina, etc.) pot millorar molt l’acceptació del menjar. Cal
posar en valor la cuina, tant per revaloritzar l’acte alimentari i la cultura gastronòmica, com per
reduir la presència d’aliments ultraprocessats, precuinats i menys frescos, així com per
disminuir el cost econòmic de l’alimentació i el malbaratament d’aliments. Prendre consciència
de l’alimentació i, per tant, millorar-la, passa també per dedicar temps a la planificació, la
compra, la preparació dels aliments i plats, i garantir la implicació de tota la família.
Les persones adultes tenen un paper crucial a l’hora de determinar les preferències
alimentàries dels infants, ja que tant aquestes com les aversions cap a aliments determinats
estan fortament condicionades pel context familiar. La clau és oferir una alimentació
saludable als infants i donar bon exemple, ja que és molt més fàcil que els infants tastin i
acceptin els aliments que veuen menjar amb satisfacció a la família i a les persones adultes
referents. Per això, entre altres motius, és molt important compartir els àpats amb els infants,
com a mínim, una vegada al dia.

• sucre, mel i xarops
• melmelada
• xocolata
• cacau en pols amb sucre
• mantega
• margarina
• sucs de fruita
• batuts de llet i xocolata ensucrats
• batuts de llet i suc de fruita
• iogurts ensucrats i altres postres làctiques
ensucrades
• brioixeria
• galetes
• cereals d’esmorzar ensucrats
• begudes d’arròs, civada i altres cereals
• embotits i altres carns processades
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Exemple de programació de sopars per a una setmana de temporada de fred
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EL DINAR A L’ESCOLA
OBJECTIUS I FUNCIONS DEL MENJADOR ESCOLAR:
• Proporcionar als infants un menjar de qualitat, tant des del punt de vista nutricional com
quant a criteris higiènics i sensorials.
• Desenvolupar i reforçar l’adquisició d’hàbits higiènics (especialment, el rentat de mans) i
alimentaris saludables i sostenibles (educació per a la salut individual i planetària o global).
• Fomentar les normes de comportament i la utilització correcta del material i dels estris del
menjador, així com promoure l’autonomia i els aspectes socials i de convivència dels àpats i
afavorir la participació dels infants en el global de les activitats del menjador (educació per a la
convivència i la responsabilitat).
• Promoure actituds de solidaritat, respecte i tolerància cap al grup d’iguals i cap al personal
del menjador i de la cuina. Garantir un espai i un moment agradable i tranquil, pensat i
dissenyat amb cura i tenint en compte les diferents necessitats dels infants.
• Afavorir el coneixement sobre la producció i obtenció d’aliments, que reforci el vincle amb el
sector primari i el manteniment de la pagesia en el territori.
• Garantir que el menjador és un espai lliure de qualsevol tipus de publicitat. Podeu trobar
més informació a Autorització de campanyes de promoció alimentària, educació nutricional o
promoció de l’esport o activitat física en els centres educatius.
• Planificar activitats de lleure i de joc lliure i actiu durant l’espai del migdia, que contribueixin
al desenvolupament de la personalitat i al foment d’hàbits socials i culturals sobre alimentació
i sobre altres aspectes importants per a la salut global dels infants (educació per a l’oci o el
lleure).
L’estructura i la planificació dels menús tenen l’objectiu principal de facilitar una ingesta
saludable mitjançant una oferta suficient, equilibrada, variada i sostenible i, alhora,
agradable i adaptada a les característiques i les necessitats dels comensals. Cal destacar la
funció dels menjadors escolars com a garantia d’una ingesta completa per als infants de
famílies econòmicament vulnerables.

17

ALTRES ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE A L’HORA DE PROGRAMAR I
DISSENYAR ELS MENÚS SÓN:

Varietat de colors
La presentació i els colors de les preparacions són molt importants. El menú, a més de ser
equilibrat nutricionalment, ha de ser atractiu, agradable sensorialment i evitar la monotonia.

Temperatura
Cal que cada plat arribi a la taula a la temperatura adient que el caracteritza amb relació al
tipus de preparació i també a l’època de l’any. Per exemple, la sopa és una preparació calenta i
l’empedrat, una preparació freda. Cal evitar els reescalfaments reiterats dels aliments o dels
plats prèviament preparats, ja que fan que la qualitat nutritiva, i sensorial disminueixi. Els
aliments calents s’han de mantenir sempre a una temperatura superior als 65 ºC fins al
moment de servir-los, o bé guardar-los en refrigeració a 4ºC.

Tècniques culinàries
És convenient que les formes de cocció siguin variades (bullit, vapor, al forn, guisat, rostit,
arrebossat casolà, fregit, saltat, etc.) per tal d’enriquir el procés d’aprenentatge i acceptació de
nous plats. Cal evitar les preparacions seques i eixutes. Procurant una bona varietat, tant
d’aliments saludables com de tipus de preparacions i presentacions, el menjador escolar pot
contribuir a l’adequat creixement i desenvolupament dels infants, així com, sobretot, afavorir
el procés d’aprenentatge d’hàbits i de diversificació alimentària, i ajudar-los a identificar l’àpat
i el seu entorn com un procés agradable i satisfactori.

Aliments de temporada i de proximitat al menjador escolar
El menjador escolar ha de garantir una alimentació saludable per als infants, però també ha de
contribuir a un model alimentari més sostenible i més equitatiu. A banda de potenciar la
utilització d’aliments sobretot d’origen vegetal, frescos o mínimament processats, cal que el
menjador escolar potenciï la incorporació d’aliments de temporada, i de venda de proximitat.
Conjuntament amb el nostre menú us adjuntarem les fruites i verdures de temporada de cada
mes.
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L’ESPAI DEL MIGDIA I DEL MENJADOR: UNA EINA PER DESENVOLUPAR HÀBITS
SALUDABLES
Mengem sols i amb bona companyia!
L’èxit de la tasca educativa ve determinat per la capacitat dels infants de ser persones
responsables i autònomes, capaces de prendre decisions per si mateixes i amb consciència que
aquestes decisions poden tenir conseqüències tant per a ells com per a les altres persones i el
seu entorn.
Per acompanyar els valors de la responsabilitat i l’autonomia en l’entorn del menjador escolar,
cal tenir presents algunes consideracions:
• Implicar els infants. Encarregar-los tasques al voltant dels àpats, adequades a la seva edat.
• Permetre i fomentar la presa de decisions dels infants.
• Acompanyar els infants en la presa de decisions per tal que siguin coherents amb les
responsabilitats adquirides i conseqüents amb les decisions preses.
• Confiar en els infants i en la seva capacitat per dur a terme les responsabilitats assumides.
• Fomentar una bona relació amb el menjar i amb l’acte de menjar (alimentació conscient).
El menjador és un espai adequat per reforçar una sèrie d’hàbits que s’aprenen a casa:
• Incorporar de manera progressiva nous aliments i preparacions dins el procés d’educació del
paladar i del plaer de menjar.
• Potenciar comportaments i habilitats que facilitin la destresa i actituds adequades a taula,
com per exemple:
– Seure adequadament.
– Fer servir el tovalló i els coberts de manera adequada.
– Menjar de manera tranquil·la i mastegar a poc a poc trossos petits d’aliment.
– Parlar amb un to de veu suau.
• Fomentar hàbits d’higiene:
– Rentar-se les mans abans i després de cada àpat.
– Rentar-se les dents després de cada àpat.
– Manipular higiènicament els aliments.
• Desenvolupar activitats que permetin als infants
identificar els aliments i la seva procedència, afavorir el
coneixement sobre la producció i l’obtenció d’aliments,
reforçar el vincle amb els productors primaris i el territori
i interessar-se per la gastronomia autòctona en relació
amb la producció, les tradicions, les celebracions…
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ACOMPANYAR ELS ÀPATS DELS INFANTS
L’acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions importants de convivència,
proporciona plaer, facilita les relacions afectives i de comunicació, serveix com a element
d’identificació social, cultural i religiosa, permet acompanyar i potenciar la responsabilitat i
l’autonomia, etc.
L’acompanyament de les persones adultes en els àpats ha de ser respectuós, sense coercions i
tenint en consideració els gustos i la sensació de gana dels infants. És habitual que les persones
adultes sovint facin que els infants mengin més del que marquen els seus senyals
d’autoregulació innats, és a dir, més del que indica el seu mecanisme de gana-sacietat. Tant a
casa com en altres entorns on mengen els infants es detecta sovint una insistència, de vegades
portada al límit (càstig-recompensa), per acabar racions de menjar estàndards que poden no
estar en relació amb les necessitats reals d’alguns nens i nenes. A més, exercir pressió sobre
els infants perquè s’acabin el plat pot fer que augmenti la resistència a menjar.
Les persones adultes han d’oferir una alimentació saludable als infants i han d’establir què, on i
quan menja l’infant, però han de deixar que l’infant participi en la decisió sobre les quantitats,
ja que és capaç de regular la seva ingesta calòrica, que canvia d’un àpat a un altre. Les
persones adultes han d’oferir una ració d’aliment adaptada a l’edat i a la sensació de gana i
sacietat expressada per l’infant, evitant així, haver d’insistir o forçar perquè s’acabi el plat. En
l’àmbit escolar, partint de la base que els menús que s’ofereixen són equilibrats i saludables,
s’han d’escollir els aliments disponibles per a l’infant i oferir una ració d’aliment ajustada a la
gana que manifesta.
No és recomanable, segons demostren diverses investigacions, utilitzar frases que remarquin
els beneficis per a la salut d’un determinat aliment per tal que el consumeixi –per exemple, “et
farà fort” o “t’ajudarà a créixer”–, atès que es pot aconseguir l’efecte contrari: que els infants
l’associïn amb un aliment menys agradable al gust i en mengin menys.
També és important facilitar un temps no inferior a 30 minuts per menjar amb tranquil·litat i
no obligar cap infant a quedar-se assegut a taula més enllà del temps raonable per gaudir de
l’àpat. Convé deixar un temps de distensió per al repòs o per fer una activitat no massa intensa
després de l’àpat i abans d’entrar a classe.
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REDUCCIÓ DEL MALBARATAMENT D’ALIMENTS EN EL MENJADOR ESCOLAR
Per les característiques que defineixen el menjador escolar (menú únic i previsió molt ajustada
del nombre de comensals), aquest no és un entorn que generi un gran volum de
malbaratament d’aliments, sobretot pel que fa a excedents a la cuina. I, en canvi, és possible
que la major part del malbaratament es produeixi al plat o a la taula.
Es poden seguir diverses estratègies centrades, principalment, en les accions següents:
• Millora de l’acceptació dels àpats (qualitat gastronòmica).
• Flexibilització de la mida de les racions.
• Optimització de la planificació i l’execució del servei.

INCORPORACIÓ D’ALIMENTS DE TEMPORADA I DE PROXIMITAT I REDUCCIÓ DE L’ÚS
D’ENVASOS
El sistema alimentari (la producció intensiva d’aliments, el transport, els residus que es
generen, les eleccions alimentàries, el malbaratament d’aliments, etc.) exerceix un gran
impacte sobre el planeta i contribueix a empitjorar l’escalfament global. El consum d’aliments
de temporada i de proximitat (principalment les hortalisses, les fruites i el peix), evita el
transport des de llargues distàncies i el magatzem en càmeres de conservació, fet que redueix
així la contaminació, la utilització de recursos i energia fòssils i, en definitiva, la petjada
ecològica. A la vegada, els productes de fora de temporada requereixen el cultiu en grans
extensions d’hivernacles de plàstic, la conservació en càmeres frigorífiques, etc., la qual cosa
suposa una despesa energètica i de recursos elevada, així com la generació de molts més
residus. Per això, es recomana, per una banda, que es consumeixin aliments produïts el més a
prop possible de la persona consumidora, i que siguin de temporada.
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PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES: PER QUÈ SÓN IMPORTANTS?
L’objectiu és garantir modalitats de consum i producció sostenibles. Això és bo per una
prosperitat individual, però augmentarà la demanda de recursos naturals, ja limitats. Si no
actuem per canviar les nostres modalitats de consum i producció, causarem danys irreversibles
al medi ambient.

QUINES SÓN LES MODALITATS ACTUALS DE CONSUM I PRODUCCIÓ QUE HAN DE CANVIAR?
Hi ha molts aspectes del consum que, amb senzills canvis, poden tenir un gran impacte en el
conjunt de la societat. Per exemple, cada any, al voltant d’un terç de tots els aliments produïts
(el equivalent a 1.300 milions de tones, per un valor aproximat d’1 bilió de dòlars) termina
podrint-se en els contenidors de deixalles dels consumidors.
En lo que respecta als consumidors, les llars consumeixen el 29% de l’energia mundial i
contribueixen al 21% de les emissions de CO2 resultants. Però, si tota la població mundial
passés a utilitzar bombetes d’alt rendiment energètic, estalviaríem 120.000 milions de dòlars a
l’any. La contaminació de les aigües és també una qüestió urgent que exigeix una solució
sostenible.
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L’ACTIVITAT FÍSICA EN L’ETAPA ESCOLAR
L’activitat física és qualsevol moviment corporal que causa una despesa energètica.
Quan l’activitat física es desenvolupa de manera estructurada i planificada amb l’objectiu de
millorar la forma física s’anomena exercici físic i es diu esport a l’activitat física desenvolupada
en un marc reglamentari (bàsquet, voleibol...).
Anomenem comportament sedentari o sedentarisme, a asseure’s o estirar-se molta estona al
llarg del dia. Els comportaments sedentaris típics inclouen veure la tele, jugar a consoles o
utilitzar l’ordinador (aquests reben el nom de temps de pantalla), conduir un automòbil i llegir.
El sedentarisme és un risc per a la salut tan important com no fer suficient activitat física o com
fumar.
La pràctica regular de l’activitat física té molts beneficis per als infants. A nivell físic, ajuda al
bon desenvolupament dels òrgans vitals i de l’aparell locomotor, ajuda a establir una bona
coordinació, a mantenir el pes i a dormir millor. Tots aquests aspectes afavoriran la prevenció
de malalties cardiovasculars i metabòliques, com la diabetis, en l’etapa adulta. A més a més, la
pràctica regular d’activitat física, millora la funció cognitiva, amb efectes sobre el rendiment
escolar, l’autoestima, l’autoconfiança i la gestió de sentiments negatius com l’angoixa o la
tristor, tot millorant el benestar. Finalment, l’activitat física és una eina per al
desenvolupament social perquè fomenta la integració.
L’Organització Mundial de la Salut recomana que infants i joves duguin a terme, com a mínim,
60 minuts al dia d’activitat física, d’intensitat moderada a intensa, per tenir un bon
desenvolupament i una bona salut, tant actualment com en el futur. Aquesta recomanació es
pot dur a terme repartida durant el dia en períodes més curts fins a sumar 60 minuts.
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Al llarg del dia, es poden aprofitar els diferents entorns per fer activitat física:
• Pujar escales i evitar ascensors i escales mecàniques.
• En els desplaçaments a l’escola o a d’altres llocs, fent els trajectes caminant o
utilitzant un mitjà de transport actiu, com la bicicleta, el patinet no elèctric o
monopatí (sempre amb casc, si hi ha vies de transport segures) o el transport públic.
• A l’escola, mitjançant l’establiment de pauses actives durant les classes i entre
classes, i fomentant els patis actius, també durant l’estona de lleure del migdia. És
important donar cabuda a activitats diverses que promoguin la cooperació enlloc de la
competitivitat, i que siguin inclusives, tenint en compte les necessitats i els interessos
de tots els nens i nenes.
• Durant l’espai de migdia es poden promoure activitats que impliquin moviment,
com la dansa, el joc lliure actiu, etc., o que generin consciència corporal, com el
ioga.
• Al temps de lleure, per facilitar i promocionar un oci actiu en família: passar una
estona al parc després de l’escola, fer caminades o excursions a la natura durant el
cap de setmana o les vacances, fer vacances que incloguin activitat física... També
es poden incloure activitats extraescolars esportives o que impliquin activitat física
més intensa i vigorosa.
• A casa, cal reduir al màxim el temps que els infants passen davant les pantalles.

24

PARLEM D’ALIMENTS!
FRUITES I HORTALISSES
PER QUÈ?
Les fruites i hortalisses són aliments molt importants en una alimentació saludable. Incloureles diàriament i en les quantitats recomanades redueix el risc de patir malalties
cardiovasculars, restrenyiment, obesitat i alguns tipus de càncer, entre d’altres. Són aliments
rics en vitamines, minerals, aigua, fibra i altres substàncies beneficioses, i alhora contenen
molt poques calories i greixos.

QUANTES?
Incloeu, com a mínim, 5 racions al dia (3 de fruites i 2
d’hortalisses).

QUAN?
Sempre que vulgueu! Les fruites són les millors postres, i també
les podeu prendre entre àpats, a l’esmorzar, mig matí o al
berenar. Qualsevol moment és bo! És convenient incloure
hortalisses als dos àpats principals: el dinar i el sopar. Però també es poden incorporar en
entrepans i en altres àpats com l’esmorzar o el berenar. Heu provat l’entrepà d’albergínia i
pebrot escalivat? I el de llesques de tomàquet amb ruca?

COM?
Cal que la fruita la consumiu habitualment sencera o a trossos, no en forma de suc (encara que
sigui natural). També es pot consumir fruita dessecada i deshidratada: panses, orellanes, figues
seques, prunes seques, etc. Si es renten bé les fruites, no cal pelar-les. Les hortalisses, sobretot
si s’han de consumir crues, també cal rentar-les amb cura. Podeu anar alternant les
preparacions d’hortalisses crues (amanida, gaspatxo, etc.) amb les de cuites (bullida, al vapor,
saltada, al forn, al microones, en cremes i purés, etc.).
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RACIONS
1 RACIÓ DE FRUITA EQUIVAL A:
• 1 taronja, poma, pera, préssec, plàtan
• 1 bol de cireres, maduixes, raïm, fruits
vermells
• 1-2 talls de meló, síndria, pinya
• 2-3 albercocs, prunes, mandarines, figues,
nespres
1 RACIÓ D’HORTALISSES EQUIVAL A:
• 1 plat de verdura cuita (mongeta tendra,
puré, minestra)
• 1-2 tomàquets, pastanagues, cogombres
• 1 pebrot, 1 carbassó, 1 albergínia
• 1 plat d’amanida variada

TRUCS PER CONSUMIR MÉS FRUITES I HORTALISSES:
Tingueu un bol de fruites fresques a la taula, al marbre de la cuina o a la nevera.
• Guardeu fruita tallada a la nevera, en un recipient tancat, per menjar-la més tard.
• Afegiu fruites a les amanides (poma, taronja, raïm, síndria, etc.).
• Prepareu daus o talls de fruites fresques en un bol o en una carmanyola petita si us la voleu
emportar a la feina o si heu de ser fora de casa.
• Planifiqueu els menús i la compra per tal de garantir la presència d’hortalisses i fruita en cada
àpat principal.
• Incorporeu les hortalisses al primer plat (per exemple, crema de carbassó o bròquil gratinat
amb pa torrat) com a acompanyament del primer plat (per exemple, paella d’arròs amb
verdures o llenties guisades amb verdures) o del segon (per exemple, pollastre guisat amb
porro i pastanaga o filet de lluç al forn amb ceba) o de guarnició (per exemple, enciam i
tomàquet o escalivada).
• Prepareu sofregits, samfaines i preparacions d’hortalisses variades i congeleu-les en
recipients per poder-ne disposar en els moments amb menys temps.
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PER A QUI?
• El consum de fruites i hortalisses és recomanable en totes les edats. En adults, s’aconsella un
mínim de 3 racions de fruita al dia, però les mides de les racions varien en funció de l’edat.
• En infants, es recomana oferir la fruita de postres, a l’esmorzar, al berenar i en qualsevol
moment, i les quantitats o mida de les peces cal que s’adaptin a l’edat i a la sensació de gana
que s’expressa.

SABÍEU QUE…?
Catalunya és un gran productor de fruites i
hortalisses. Segons dades del Departament
d’Agricultura,
Ramaderia,
Pesca
i
Alimentació, l’any 2016 es van produir
251.345 tones d’hortalisses i 1.055.860
tones de fruita. No obstant, una gran part de
la producció s’exporta, i es dona la situació
que, en el nostre entorn, el consum de fruita
i hortalisses se situa per sota les
recomanacions de salut: només el 13,5% de
les persones més grans de 15 anys
consumeixen 5 o més racions de fruites i
hortalisses diàriament.
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LLEGUMS
Cigrons

Llenties

Soja

Cacauet

Faves

Pèsols

Tofu

Seitan

Tramussos

Mongeta seca

PER QUÈ?
Destaquen tant pels nutrients beneficiosos que contenen (fibra, vitamines, minerals,
antioxidants, proteïnes, hidrats de carboni), com pel fet de no aportar aquells nutrients que es
recomana limitar (sal, greixos saturats i sucres). L’elevat contingut en fibra que tenen
proporciona sensació de sacietat i facilita el trànsit intestinal. Els estudis arriben a la conclusió
que la ingesta habitual de llegums disminueix els nivells de colesterol i triglicèrids, contribueix
a prevenir alguns tipus de càncer i promou la salut cardiovascular.
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QUANTES?
Incloeu llegums 3-4 vegades a la setmana, com a mínim.

QUAN?
• Dies alterns (dia sí/dia no).
• 3 dies a la setmana (dilluns, dimecres i divendres o bé dimarts, dijous i dissabte, etc.).
• 2 dinars i 2 sopars o bé 2 dinars i 1 sopar.
• Si a la família hi ha infants que dinen a l’escola, és gairebé segur que consumiran.

COM?
• La versatilitat de colors, textures i gustos els permet formar part de receptes d’hivern, com
són els clàssics potatges, guisats i sopes, i també de receptes refrescants com les amanides, els
empedrats, les sopes fredes o els patés.
• Incloeu verdures i hortalisses a les receptes de llegums i, si hi afegiu carn, que siguin porcions
ben petites.
• Convertiu les preparacions a base de llegums en plats únics o segons plats (acompanyats
d’amanides, sopes, cremes, fruita fresca, etc.), ja que són molt rics en proteïnes i, per tant, són
uns bons substituts de la carn, el peix i els ous.

PER A QUI?
• El consum habitual de llegums és recomanable per a totes les edats. Des dels 6 mesos d’edat
(ben cuits) fins a la vellesa us podeu beneficiar dels efectes de consumir-los.

Mengeu més llegums i menys
aliments d’origen animal, ajudareu
el medi ambient (a més de la vostra
salut) i pot representar un estalvi
important en el pressupost destinat
a l’alimentació.
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TRUCS PER CONSUMIR MÉS LLEGUMS:
• Feu una bona planificació de la compra i una distribució adequada dels aliments en el menú
setmanal.
• Cuineu 1 kg de llegums i congeleu-los en bosses o recipients petits, així sempre disposareu
de llegums a punt per consumir.
• Quan han sobrat una o dues racions de llegums i no és suficient per fer-ne un àpat, els podeu
afegir a una amanida, a un plat d’arròs, a una sopa de fideus o a unes verdures saltades.
• També els podeu triturar afegint-hi algun altre ingredient i en poden sortir una sopa freda
tipus gaspatxo, un petit entrant o un “paté” de llegums, ideal per fer entrepans o per picar
amb bastonets de pa, pastanaga i altres hortalisses.
• Per minimitzar la producció de gasos indesitjables que a vegades genera el consum de
llegums, es recomana coure’ls bé (remullar-los durant unes 6-12 hores abans de coure en
facilita la cocció). Els processos de germinació i fermentació també disminueixen part dels
compostos responsables de les flatulències. L’organisme es va adaptant a la fibra dels llegums,
i cada vegada són més ben tolerats i generen, per tant, menys gasos.

SABÍEU QUE…?

CONSERVACIÓ

La proteïna d’alguns llegums (cigrons, algunes
varietats de mongeta seca, soja, etc.) és tan
completa com la dels aliments d’origen animal. Per
tant, resulten un bon substitut d’aquests aliments,
els quals, sovint, es consumeixen en excés. En el cas
d’alguns llegums com les llenties o algun tipus de
mongetes seques, que tenen una proteïna menys
completa, es pot complementar barrejant-les amb
arròs, pa, pasta, blat de moro, etc. Aquesta
complementació, però, no cal que es faci en un
mateix àpat (llenties amb arròs, mongetes seques
amb cuscús, etc.), sinó que es pot fer al llarg del dia.
Igualment, en un entorn com el nostre, on el
consum de proteïnes triplica les ingestes
recomanades, aquesta no hauria de ser una
preocupació.

• Els llegums secs, si es conserven en un lloc fresc,
sec, sense humitat i protegit de la llum directa i dels
insectes (en un recipient amb tancament hermètic),
poden guardar-se fins a un any.
• Si es compren envasats, és aconsellable mantenirlos en l’envàs fins que s’hagin de consumir.
• En adquirir-los en conserva (en llauna, vidre, etc.),
s’ha de tenir en compte la data de caducitat i de
consum preferent i el fet que no tinguin cops o
abonyegadures. No és necessari esbandir els
llegums en conserva. També cal tenir present que
porten sal afegida.
• Un cop cuits, els llegums es poden conservar 2-3
dies a la nevera en una carmanyola o en un
recipient hermètic.
• Si es congelen, es poden conservar durant molts
mesos.
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FRUITA SECA
PER QUÈ?
La fruita seca, gràcies al seu contingut nutricional (riques en fibra, greixos saludables,
proteïnes, vitamines, minerals i substàncies fitoquímiques protectores), són perles de salut.
El consum elevat de fruita seca es relaciona amb menys mortalitat i amb reduccions del risc
de patir malaltia cardiovascular, alguns tipus de càncer, malalties respiratòries i diabetis.
La fruita seca és molt saciant, i encara que és un aliment molt calòric, el consum no s’associa a
un augment de pes.

RECOMANACIONS DE CONSUM
Un grapat cada dia és una molt bona opció.

QUAN?
• A l’esmorzar: barrejada en un bol de iogurt amb fruita, picada en una torrada amb alvocat,
en forma de crema de fruita seca 100% untada en un tall de pa...
• A l’amanida del dinar o del sopar.
• Al berenar o al refrigeri de mig matí o d’altres moments.
• A les diferents preparacions culinàries: crema de coliflor, bròquil i ametlla, paté de llenties i
nous, pèsols a l’all cremat amb avellanes, tallarines d’espàrrecs verds i nous amb salsa de
maduixots, romesco, pesto...

SABÍEU QUE…?
Les fruites seques són les nous, avellanes,
ametlles, pistatxos, pinyons, anacards, etc. En
canvi, les fruites dessecades i deshidratades no
són fruites seques, sinó fruites fresques a les
quals s’ha reduït el contingut d’aigua per
diferents processos, per tant, la composició
nutricional és totalment diferent; són les
panses, orellanes, figues seques, prunes
seques, etc. Els cacauets, encara que són
lleguminoses, tenen una composició nutricional
molt semblant a les fruita seca, per la qual cosa
sovint s’inclouen en aquest grup.
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COM?
• Sense sal! (ni sucre).
• Podeu escollir-les crues o lleugerament torrades, i millor evitar les fregides, perquè en el
procés de fritura solen utilitzar-se olis poc recomanables, i a més, s’hi afegeix molta sal.

PER A QUI?
• A partir dels 6 mesos d’edat es pot consumir qualsevol tipus de fruita seca, això sí, triturada o
en pols o en forma de crema, per evitar el risc d’ennuegament. A partir dels 3 anys,
aproximadament, els infants ja poden prendre fruita seca sencera, sempre amb la supervisió
d’un adult.
• En l’edat avançada, les cremes de fruita seca o la fruita seca triturada són una bona opció per
vèncer les dificultats de masticació i per enriquir nutricionalment les preparacions.
• Sempre és recomanable prioritzar la fruita seca crua o lleugerament torrada (eviteu, per
tant, la fregida i salada) i, durant la infància i en cas de patir algun trastorn com la hipertensió o
l’obesitat, encara amb més raó.

TRUCS PER CONSUMIR MÉS FRUITA SECA:
• Inclou sempre fruita seca a la llista de la compra.
• Porteu sempre a la bossa una carmanyola petita o una
bossa amb fruita seca.
• Guardeu-les en un lloc de la cuina que sigui visible i de
fàcil accés, o al rebost.
• Compreu o prepareu cremes de fruita seca 100%
(d’avellanes, de cacauets, d’ametlles...) per preparar
entrepans, untar amb el pa, etc.

ESTUDI PREDIMED
L’estudi PREDIMED (Prevenció amb dieta mediterrània) és el de més envergadura que s’ha
elaborat sobre nutrició a Espanya. L’objectiu de l’estudi va ser valorar els efectes de la dieta
mediterrània en la prevenció de les malalties cròniques.
Una de les tres intervencions dietètiques que es va fer va consistir a seguir l’alimentació
mediterrània complementada amb nous, avellanes i ametlles en persones amb un elevat risc
cardiovascular. Es volia esbrinar si aquesta pauta alimentària complementada amb aquests
aliments protegeix aquestes persones de patir malalties cardiovasculars.
Les publicacions científiques publicades fins ara indiquen que el consum de fruita seca té un
paper protector de diverses malalties cròniques i que no es relaciona amb l’augment de pes.
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AIGUA
PER QUÈ?
L’aigua és una beguda i també està present en molts aliments (fruites, hortalisses, llet...) i en
moltes altres begudes. Seguir una alimentació saludable rica en aquests aliments i beure aigua
és la millor manera de mantenir l’organisme en un bon estat d’hidratació.
Recordeu que l’aigua no aporta calories i, per tant, no té cap efecte en l’augment o la pèrdua
de pes.
La fórmula de l’aigua és, com tothom sap, H2O; però també conté elements, partícules i
compostos que va incorporant durant el seu recorregut des del lloc d’origen fins a l’aixeta (per
exemple, sals minerals) o que s’hi han afegit per a la potabilització (per exemple, clor).
Els processos de potabilització permeten garantir que l’aigua sigui apta per al consum.

RECOMANACIONS DE CONSUM
• Les necessitats d’aigua de l’organisme es cobreixen a partir de la ingesta d’aliments (que
també contenen aigua, sobretot les fruites, hortalisses i diversos aliments, com els productes
lactis, la carn i el peix, el pa, la pasta i els llegums cuits, etc.) i també de diferents begudes. De
totes les begudes, l’aigua és, sens dubte, la millor beguda.
• En adults sans, es cobreixen les necessitats d’aigua bevent la quantitat d’aigua que indica la
sensació de set.
• En la infància o la vellesa, quan es pateixen algunes malalties, es practica exercici físic o les
temperatures ambientals són altes, cal prestar-hi més atenció i garantir una ingesta adequada,
i cal oferir-ne sovint, garantir-ne una disponibilitat fàcil i en alguns casos programar-ne la
ingesta.

QUAN?
• Sempre que tingueu set, tant durant els àpats com entre àpats.
• L’aigua és sempre la millor beguda, ja que no conté sucres ni edulcorants, ni alcohol.
Els altres components que poden estar presents en altres begudes (minerals,
substàncies antioxidants o estimulants, etc.), no suposen cap benefici respecte a l’aigua
i alguns, com l’excés de sucre i l’alcohol, són perjudicials (per a la vostra salut, el millor
és no prendre begudes amb alcohol).
• En casos de pràctica d’esports de llarga durada (més d’una hora) i en condicions
ambientals extremes (molt fred o molta calor), consulteu un professional de la salut per ajustar
la ingesta d’aigua i minerals a les vostres necessitats.
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SABÍEU QUE…?

COM?
• L’aigua de l’aixeta, provinent d’una xarxa de
distribució pública, passa els controls corresponents per
tal de garantir que sigui apta i saludable per al consum.
És més econòmica que l’embotellada, no implica l’ús
d’envasos per a la distribució i suposa menys despesa
energètica, per tant, té un menor impacte econòmic i
mediambiental.

La quantitat d’aigua potable que es gasta diàriament
és molt elevada, i es pot minimitzar posant-hi
consciència i tenint-ne cura:
Posar una rentadora 20-100 l
Posar el rentavaixelles 50-100 l
Netejar la vaixella a mà amb l’aixeta oberta 100 l
Netejar la vaixella a mà amb la pica tapada 20 l
Dutxar-se 60 l
Banyar-se 200 l
Rentar-se les dents amb l’aixeta oberta 30 l
Rentar-se les dents tancant l’aixeta 1,5 l
Afaitar-se amb l’aixeta oberta 40-75 l
Afaitar-se tancant l’aixeta 3 l
Rentar el cotxe amb mànega 500 l
Rentar el cotxe amb cubell 50 l
Descarregar la cisterna del vàter 10 l
Mitja descàrrega de la cisterna del vàter 6 l

• Si en la vostra zona l’aigua té un gust que no és del
vostre grat, podeu minimitzar-ne el sabor posant-la a la
nevera, afegint-hi unes gotes o rodanxes de llimona o
de cogombre o bé alguna planta aromàtica com la
menta. També es poden utilitzar aparells o equips domèstics de tractament de l’aigua (en
aquest cas, és important seguir les instruccions de manteniment de l’aparell que indiqui el
fabricant).
• El fet que sigui aigua envasada (tant si és aigua mineral, com de mineralització dèbil, com
d’origen volcànic, etc.) no vol dir que sigui més saludable.

TRUCS PER BEURE AIGUA
• A casa, disposeu sempre d’aigua de fàcil accés, en un lloc fresc o a la nevera.
• Eviteu comprar begudes que no siguin aigua (sucs i altres begudes ensucrades, begudes
alcohòliques, etc.) de forma habitual.
• Durant els àpats, tingueu una gerra o ampolla d’aigua sobre la taula.
• Si esteu fora de casa, demaneu aigua de l’aixeta; cada vegada hi ha més establiments, també
de restauració, que ofereixen un servei gratuït d’aigua no envasada. Si no en tenen, opteu per
aigua mineral en ampolles de vidre, a fi de contribuir a reduir els envasos de plàstic.
• Dugueu una petita cantimplora d’aigua a la bossa, per si teniu set quan esteu fora de casa i
durant els desplaçaments.
• Si aneu d’excursió, al parc, a passejar, etc. assegureu-vos que durant el trajecte i al lloc de
destinació hi ha fonts d’aigua potable o que dueu cantimplores.

AIGUA DE L’AIXETA
La qualitat de l’aigua de l’aixeta està garantida, ja que l’aigua passa per molts controls de
qualitat i seguretat fins que arriba a les llars. Es porten a terme controls tant a les instal·lacions
i plantes de tractament com als dipòsits, a les xarxes de distribució i a les aixetes dels
consumidors, i se n’analitzen desenes de compostos i microorganismes. També es controla
diàriament el nivell de clor de l’aigua de consum; el clor s’hi afegeix per eliminar els
microorganismes patògens que hi pugui haver.
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ALIMENTS INTEGRALS
PER QUÈ?
Els grans o cereals són les llavors i reserves d’energia de cultius com el blat, l’arròs, el blat de
moro, el mill, el sorgo, l’ordi, la civada i el sègol, entre d’altres. Els cereals integrals i els
aliments fets amb farines de cereals integrals són aquells que estan constituïts pel gra sencer,
és a dir, que no s’han refinat per eliminar-ne les capes externes. Per aquest motiu, són
aliments rics en midó, però també en fibra, vitamines del grup B i altres micronutrients que es
concentren, sobretot, a les capes més exteriors del gra.
El consum de cereals integrals, en lloc de refinats, es relaciona amb menys risc de mortalitat
en general, i de càncer colorectal i malalties cardiovasculars en particular. En contra del que
proposen algunes “dietes miracle”, el consum de cereals integrals no està desaconsellat en les
pautes d’aprimament.

RECOMANACIONS DE CONSUM
• Els cereals i derivats integrals aporten, sobretot, energia en forma d’hidrats de carboni. Per
això, les quantitats a consumir dependran molt de les necessitats energètiques de la persona
que, a la vegada, varien segons l’activitat física que es faci.

QUAN?
• Es poden incloure a cada àpat principal (esmorzar, dinar i sopar), tot i que hi ha altres fonts
d’hidrats de carboni (fruites, hortalisses, patates, etc.) que poden contribuir a cobrir les
necessitats nutritives de l’organisme.
• Cal recordar que les quantitats s’han d’adaptar a les necessitats individuals i la sensació de
gana expressada.

SABÍEU QUE…?
El gluten és una proteïna que està present
en alguns cereals com el blat, l’ordi, la
civada, el sègol, l’espelta, el triticale i el
kamut. En persones amb malaltia celíaca o
amb sensibilitat al gluten no celíaca, la
ingesta de gluten provoca trastorns
intestinals importants, per la qual cosa, no
poden consumir-ne. No obstant, hi ha qui
elimina el gluten (o els aliments que en
contenen) amb la intenció de reduir el pes,
eliminar la migranya o millorar la depressió,
entre altres. Cal recordar que la dieta sense
gluten no millorarà aquests problemes, ni
tampoc és recomanable per a tota la
població.

PER A QUI?
• Des dels 6 mesos d’edat i fins la vellesa us
podeu beneficiar dels avantatges dels farinacis
integrals.
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COM?
• A l’hora d’esmorzar, al nostre entorn és habitual incloure els cereals en forma de pa. Tant si
el compreu de blat, com d’altres cereals, escolliu-los sempre fets amb farines integrals.
• També són opcions recomanables els flocs de civada, de blat de moro, l’arròs inflat, etc.
(sempre que siguin sense sucres afegits).
• Altres productes que poden ser elaborats amb farines integrals i que se solen incloure en els
esmorzars són les galetes i els cereals de l’esmorzar. A més de farina (que pot ser parcialment
o totalment integral o bé amb segó afegit), aquests productes porten unes quantitats molt
elevades de sucre afegit (i a vegades altres greixos gens recomanables i sal), per la qual cosa,
no haurien de formar part de l’alimentació habitual.
• El pa també sol ser habitual en l’acompanyament del dinar i del sopar, així com per als
entrepans de mig matí i del berenar. Trieu sempre el pa integral.
• Quan prepareu arròs, pasta, cuscús, etc. per dinar o per sopar, que siguin integrals.

TRUCS PER CONSUMIR ALIMENTS INTEGRALS
• Els aliments integrals són més gustosos, i a vegades no hi estem habituats. Acostumar-se a
sabors més intensos pot requerir un temps.
• Compreu només les varietats integrals dels derivats dels cereals: pa integral, arròs integral,
pasta integral, cuscús integral, etc.
• Per reduir el temps de cocció de l’arròs integral, podeu deixar-lo unes hores amb remull i
cuinar-lo amb molta aigua i a foc fort. També hi ha disponibles varietats integrals vaporitzades,
que redueixen molt el temps de cocció.
• Canvieu les receptes habituals de pasta, arròs i altres cereals per les versions integrals.

TINGUEU CURA DE L’ENTORN
• Escolliu els aliments integrals mínimament processats, que només continguin el cereal en
qüestió o com menys ingredients millor.
• Escolliu aliments integrals de proximitat i de productors locals; així ajudareu a l’economia
local, al desenvolupament rural i del territori i a la vinculació dels àmbits rural i urbà. A
Catalunya es troba la DOP Arròs del Delta de l’Ebre.
• Sempre que pugueu, trieu els productes amb embalatges de paper o cartró, o bé a granel (a
casa, guardeu-los en bosses de paper o pots de vidre que tapin bé si els heu de guardar durant
un temps llarg), així es minimitza la utilització de bosses i embolcalls de plàstic.
• Si preveieu que no consumireu tot el pa integral que heu comprat, el podeu congelar, ben
embolicat.
• Compreu i participeu en cooperatives de productors, de consumidors i en mercats locals.
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OLI D’OLIVA VERGE EXTRA
PER QUÈ?
L’oli d’oliva verge és un aliment que prové del fruit de l’olivera, l’oliva. És una font important
d’energia, ja que està compost en la seva totalitat per greixos. Encara que l’aportació calòrica
és la mateixa que la d’altres olis vegetals com el gira-sol, el blat de moro, etc. (800 kcal/100 ml)
i és semblant a altres greixos (margarina, mantega, etc.), el tipus de greixos que conté fa que el
consum es relacioni amb menys risc de patir malalties cardiovasculars, síndrome metabòlica,
diabetis mellitus de tipus 2 i algun tipus de càncer.
Els efectes beneficiosos per a la salut del consum d’oli d’oliva verge però, no només són pel
tipus de greixos que té, sinó també per la presència de polifenols i de vitamina E, que són
antioxidants.

RECOMANACIONS DE CONSUM
• Algunes guies alimentàries solen recomanar el consum d’entre 4 i 6 racions d’oli d’oliva al
dia, considerant que una ració equival a una cullerada sopera (10 ml) d’oli.
• Malgrat tot, el consum d’oli d’oliva no sembla que es relacioni amb un risc significatiu de
guany de pes en adults sans, per la qual cosa, aquesta quantitat és orientativa.

QUAN?
• Tant per cuinar com per amanir, utilitzeu oli d’oliva verge.

COM?
• Substituïu els altres olis (gira-sol, blat de moro, etc.) i greixos (mantega,
margarina, nata, etc.) per oli d’oliva verge com a font habitual de greixos.
• Es poden reservar els altres greixos per a ocasions o situacions
especials o esporàdiques.

PER A QUI?
• L’oli d’oliva verge és l’oli d’elecció en qualsevol etapa de la vida.
• En cas de dificultats econòmiques, resulta més avantatjós comprar garrafes de 5 litres;
també es pot reservar l’oli d’oliva verge per amanir i fer servir altres olis (d’oliva o de gira-sol
altooleic) per a fritures més excepcionals.
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TRUCS PER CONSERVAR L’OLI
• Si no es conserva adequadament, l’oli d’oliva pot perdre les qualitats de gust, textura i color,
i fins i tot, les propietats nutricionals.
• Intenteu comprar-lo en establiments on l’oli no estigui exposat de forma directa i intensa a la
llum i a la calor.
• A casa, guardeu els envasos en llocs frescos i secs, lluny de fonts de calor.
• Protegiu-lo de la llum, en un armari o en ampolles o garrafes de llauna o vidre fosc.
• Eviteu deixar-lo en contacte amb l’aire, perquè en contacte amb l’oxigen es podria enrancir.

OLIS PER CUINAR
Contràriament al que s’ha fet tradicionalment, els greixos monoinsaturats, sobretot l’àcid oleic
de l’oli d’oliva, resisteixen millor les temperatures elevades, mentre que els greixos
poliinsaturats d’olis com el de gira-sol s’oxiden i es tornen rancis amb més facilitat. Per això,
l’oli d’oliva verge és més recomanable per cuinar (i també per amanir).
En aquells casos en que utilitzar oli d’oliva verge per fregir suposi una despesa econòmica
excessiva, es pot utilitzar, excepcionalment, oli d’oliva o l’oli de gira-sol altooleic.
Si l’oli no s’ha cremat (fumejat), es filtren de seguida les partícules que queden després de la
fritura i es guarda en un lloc fresc, sec i protegit de la llum, es pot reutilitzar 3-4 vegades.

SABÍEU QUE…?
L’oli d’oliva verge extra s’obté de les olives i
només mitjançant procediments mecànics.
És l’oli de més qualitat, amb unes propietats
sensorials (aroma, sabor...) excepcionals,
sense defectes i amb totes les vitamines i les
substàncies antioxidants de l’oliva. L’oli
d’oliva verge també s’obté de les olives i
només mitjançant procediments mecànics, i
també conserva totes les vitamines i
substàncies antioxidants de l’oliva, però
sensorialment és menys excepcional que
l’extra. L’oli d’oliva conté una barreja d’olis
d’oliva refinats i olis d’oliva verges. Aquest
tipus d’oli conserva menys vitamines i
substàncies antioxidants que els dos
anteriors, ja que es perden en part durant
els tractaments de refinació.
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MENYS SAL I ALIMENTS SALATS
PER QUÈ?
Ni el clor ni el sodi procedents de la sal són imprescindibles, ja que són elements que es troben
en molts altres aliments. En canvi, el consum excessiu de sal es relaciona amb més prevalença
d’hipertensió arterial, infarts, ictus, càncer d’estómac i mortalitat en general.

RECOMANACIONS DE CONSUM
• Cal reduir la ingesta de sal (no sobrepassar els 5 grams* de sal al dia –2 grams de sodi–, tal
com recomana l’Organització Mundial de la Salut, comptant que aquesta quantitat inclou la
que s’afegeix i la que porten afegida els aliments i productes).
• La sal que es prengui cal que sigui iodada.

PER A QUI?
• Qualsevol persona, sobretot si pateix hipertensió o algun trastorn cardiovascular, es
beneficiarà de reduir el consum de sal.
• És bo que els infants, que estan en una època d’educació dels gustos, no s’acostumin al gust
salat (ni dolç) per l’addició de sal (i sucre).

TRUCS PER REDUIR EL CONSUM DE SAL:
• Reduïu al màxim la ingesta d’aliments processats* rics en sal, però sobretot els
ultraprocessats**, en especial els snacks salats tipus patates xips i similars,
embotits, pernil cuit i pernil serrà, galetes, salses, conserves, plats precuinats, etc.
• Escolliu les versions sense sal d’aliments com la fruita seca (ametlles, cacauets,
anacards, pistatxos, etc.), el pa, les biscotes o torradetes, les coquetes de blat de
moro, etc.
• Tingueu present que existeixen versions “baixes en sal” d’aliments típicament rics en sal,
com el formatge, les conserves de peix, els brous, etc.
• Llegiu les etiquetes dels aliments: un aliment té “molta sal” quan té 1,25 o més grams de sal
per cada 100 grams i aporta “poca sal” quan té 0,25 grams (o menys) de sal per cada 100
grams d’aliment.
• Minimitzeu la quantitat de sal que afegiu manualment, tant a l’hora de cuinar com a l’hora
d’amanir amb el saler.
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MENYS SUCRES I ALIMENTS I BEGUDES ENSUCRADES
PER QUÈ?
La ingesta creixent de sucres lliures fa augmentar el nombre total de calories de la nostra
dieta, s’associa amb una mala qualitat de l’alimentació i pot fer reduir la ingesta d’altres
aliments més adequats des del punt de vista nutricional. També pot incrementar el risc d’excés
de pes, de càries dental i de patir problemes de salut crònics.

RECOMANACIONS DE CONSUM
• Com menys, millor. L’Organització Mundial de la Salut recomana que la ingesta de sucres
lliures no sobrepassi el 10% de l’energia total consumida al dia, tot i que s’indica que una
ingesta de menys del 5% tindria beneficis per a salut addicionals. Aquests percentatges
representen, per exemple, per a una alimentació de 2.000 kilocalories, una quantitat de sucres
de 50 grams (el 10%) i de 25 grams (el 5%).
Altres entitats recomanen que els infants no superin els 25 grams de sucre al dia i que els
infants de menys de 2 anys n’evitin el consum.
• No és necessari consumir sucres afegits de cap tipus, ja que la glucosa que necessita
l’organisme com a font d’energia prové, fonamentalment, dels aliments farinacis (pa, patata,
pasta, arròs...), les fruites (senceres), algunes hortalisses, els llegums, i la llet i el iogurt.

PER A QUI?
• Reduir o evitar el sucre i els aliments i begudes ensucrades és avantatjós per a tothom, però
sobretot per als infants, perquè no s’acostumin al gust dolç.

TRUCS PER REDUIR EL CONSUM DE SUCRES:
• Reduïu al màxim la ingesta d’aliments processats i ultraprocessats, en especial begudes
ensucrades i energètiques, brioixeria, galetes, cereals de l’esmorzar, postres làcties
ensucrades, batuts de llet o de fruita ensucrats i, evidentment, pastissos, gelats, llaminadures,
etc.
• Minimitzeu la quantitat de sucre que afegiu manualment, per exemple, als iogurts, cafès,
infusions, etc.
• En lloc de posar sucre al iogurt, afegiu-hi compota de fruita sense sucre, fruita triturada o
daus de fruita madura.
• Defugiu posar sucre o cacau ensucrat a la llet, ja que aquesta ja és dolça, pel contingut en
lactosa, que és un sucre.
40

• Eviteu els sucs de fruita (comercials i fets a casa), i prioritzeu la fruita sencera.
• En la majoria de receptes de dolços, podeu reduir la quantitat de sucre a la meitat.
• Podeu utilitzar fruita molt madura i/o fruita dessecada (panses, prunes, orellanes, dàtils, etc.)
en lloc de sucre per endolcir, espècies per ressaltar el gust (vainilla, canyella, etc.) i també pell
de taronja o de llimona.
• Si aneu disminuint, de mica en mica, la quantitat de sucre que afegiu als aliments i begudes,
podreu adaptar el paladar a gaudir dels gustos menys dolços.
• La millor beguda és l’aigua, tant durant els àpats com entre els àpats. Si algun dia voleu
prendre una beguda diferent, podeu escollir una aigua amb gas, un suc de fruita sense sucres
afegits, una infusió, etc.
• La utilització d’altres endolcidors com xarops, sucre morè, fructosa, mel, concentrats de
fruites, melasses, edulcorants artificials, etc. no suposen cap avantatge per a la salut i, per tant,
és millor no consumir-los.

TINGUEU CURA DE L’ENTORN
• La majoria d’aliments i begudes ensucrades són aliments processats i ultraprocessats, els
quals requereixen més recursos naturals per produir-se (energia, aigua, matèries primeres,
etc.) i generen més residus (embalatges i envasos com ampolles i llaunes, etc.).
• No es pot oblidar que la immensa majoria del sucre consumit al nostre entorn prové de
països molt llunyans.
• Escolliu els aliments frescos o mínimament processats, amb llistes d’ingredients tan curtes
com sigui possible.
• Sempre que pugueu, trieu els productes amb embalatges de paper, cartró, vidre... o a granel
(a casa, guardeu-los en bosses de paper, pots de vidre...); així es minimitza la utilització de
bosses i envasos de plàstic i llaunes.
• L’aigua de l’aixeta és la millor beguda i evita l’impacte ambiental dels envasos de plàstic.
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MENYS CARN VERMELLA I PROCESSADA
PER QUÈ?
La carn és un aliment ric en proteïnes, alguns minerals i vitamines. Conté també diferents
quantitats de greixos en funció de l’animal i de la part o peça. L’Organització Mundial de la
Salut recomana reduir el consum de carn vermella i de carn processada ja que el consum
excessiu d’aquestes carns es relaciona amb un increment de risc de càncer. El consum elevat,
especialment de carns processades, s’associa també a altres problemes de salut (malalties
cardiovasculars, hipertensió arterial, excés de pes, diabetis mellitus de tipus 2, etc.).

RECOMANACIONS DE CONSUM
• En el marc d’una alimentació saludable (preferentment basada en aliments d’origen vegetal,
frescos o mínimament processats) es poden consumir de 3 a 4 vegades carn a la setmana
(màxim d’1 a 2 racions d’aquestes de carn vermella).
• Eviteu les coccions a temperatures molt altes (a la brasa, flama, fritura, fumats, etc.) i durant
molt de temps, ja que generen substàncies indesitjables que poden augmentar el risc per a la
salut. Si alguna part de la carn es rosteix massa o es crema, no us la mengeu.
• El consum de carns processades i fumades, si es fa, ha de ser ocasional.

PER A QUI?
• Per a tothom.
• Per als infants, cal recordar que la mida de les racions ha de ser més petita.

SABÍEU QUE…?
Es considera carn vermella tota la carn
muscular dels mamífers, com ara la carn de
bou, vedella, porc, xai, cavall i cabra, ja sigui
fresca, picada, trossejada o congelada.
La carn blanca és, per tant, la carn d’aus,
com també la de conill.
La carn processada és la carn, vermella o
blanca, que s’ha transformat per salaó,
curació, fermentació, fumatge o altres
processos per millorar el seu gust o
conservació
(per
exemple,
bacó,
hamburgueses, salsitxes, pernil cuit i pernil
serrà, llom embotit, fuet, carn en conserva,
salses a base de carn, viandes, etc.).
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TRUCS PER REDUIR EL CONSUM DE CARNS VERMELLES I PROCESSADES:
• Substituïu alguna de les racions de carn vermella i processada per altres aliments proteics: –
Llegums. – Ous. – Peix, tant blanc com blau, i preferentment de pesca sostenible. – Carn
blanca.
• Planifiqueu la programació setmanal de menús de manera que la carn vermella aparegui
com màxim 2 vegades a la setmana. Per exemple:
– Carn vermella: 1 dia filet de porc i 1 dia cuixa de xai.
– Carn blanca: 2 dies a la setmana, per exemple, 1 dia cuixa de pollastre i 1 dia espatlla de
conill.
– Llegums: 3-4 dies a la setmana.
– Ous: 3-4 dies a la setmana.
– Peix: 3-4 dies a la setmana, per exemple, 1 dia verat, 1 dia filet de lluç i 1 dia sardines en
conserva.
• Prioritzeu la carn fresca (filet, bistec, pit, rodó, etc.) per sobre de la carn processada
(hamburguesa, salsitxa, botifarra, etc.).
• Innoveu amb els entrepans, amb bones opcions com ara truita, peix en conserva, formatge,
hummus i altres “patés” de llegums, alvocat, cremes de fruita seca, albergínia i ceba fregides,
rodanxes de tomàquet i formatge fresc, etc.
• Reserveu el consum de carn processada per a ocasions especials, celebracions, àpats fora de
la llar, etc.

A la següent taula s’evidencia que el consum de carn en general, i de carn en general, i de carn
vermella en particular, és superior a les recomanacions:

*A “carn i derivats” s’hi inclouen les carns blanques, vermelles i processades.
** En les recomanacions d’ingesta màxima de carn s’hi inclouen les carns blanques i vermelles, però no les processades.

43

ALIMENTS PROTEICS
La carn (blanca i vermella),, el peix, els ous i els llegums
s’engloben dins del grup d’aliments proteics, ja que són una bona
font de proteïnes.
Les necessitats de proteïnes de l’organisme són baixes i es
cobreixen fàcilment, incorporant-hi, per exemple, algun aliment d’aquest grup en cada àpat
principal (dinar i sopar). Les racions no han de ser molt grans, sinó que han d’ocupar,
aproximadament, una quarta part del plat.

Però també és important alternar els diferents aliments, perquè a més de proteïnes, tots
contenen altres nutrients d’interès. Així doncs, es recomana;





Llegums: 3-4 vegades/setmana
Ous: 3-4 vegades/setmana
Peix i marisc: 2-3 vegades/setmana
Carn: 3-4 vegades/setmana (carn vermella màxim 1-2/setmana)

Per què ha disminuït la presència de peix?
Per a la disminució de les recomanacions de consum de peix s’ha tingut en compte que, per una banda, el
consum de peix a la població infantil és adequat (41 g/dia, segons ENALIA) i, per l’altra, que seguint la
recomanació de consum de peix local i de temporada, el Mar Mediterrani o el Mar Negre registren el major
percentatge (62.2%) de poblacions de peixos que es troben en nivells biològicament insostenibles.
En l’àmbit global, segons la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura), la
proporció de les poblacions de peixos que es troben en nivells de captura biològicament sostenibles ha
mostrat una tendència a la baixa del 90% el 1974 al 66.9% el 2015. De la producció pesquera mundial,
l’aqüicultura representa un 47% del total (i un 53% si s’exclouen els usos no alimentaris, com la preparació de
farina i oli de peix). L’aqüicultura pot tenir costos socials i ambientals, que inclouen un consum d’aigua i fonts
alimentàries naturals insostenible, la pèrdua de la biodiversitat, la generació elevada de residus, efectes
indesitjables sobre les espècies autòctones, etc.
Per tot això, a la nova guia alimentària Petits canvis per menjar millor, presentada el 2019 per l’ASPCAT
(Agència de Salut Pública de Catalunya) i que té com a objectiu sensibilitzar la població sobre aquells aspectes
que, amb petites modificacions, poden millorar de forma important la qualitat i la sostenibilitat de
l’alimentació, es recomana un consum no superior a les 3-4 vegades de carn a la setmana (d’aquestes, màxim
2 vegades de carn vermella a la setmana), 2-3 vegades peix, 3-4 vegades ou i, com a mínim, 3-4 vegades
llegum.
En aquest context, des del PReME es va considerar necessari actualitzar les freqüències recomanades de
consum d'aliments en la programació dels menús escolars per evitar que, en els cinc àpats del dinar en el
menjador escolar, es puguin oferir fins a 3 vegades carn, fins a 3 vegades peix, fins a 2 vegades ou, o bé només
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1 vegada llegum a la setmana. Sent així, seria molt difícil complir amb les recomanacions de consum setmanal
de carn, peix, ous i llegums a la resta d’àpats de la setmana (2 dinars del cap de setmana i 7 sopars).

PRODUCTES LACTIS
La llet, els iogurts i el formatge també contribueixen a l’aportació de proteïnes, així com
vitamines, calci i altres minerals. No obstant, a molts productes lactis s’hi afegeix sucre i altres
edulcorants, cacau ensucrat, nata, etc. i deixen de ser recomanables. Per això, quan s’aconsella
el consum de productes lactis, es fa referència únicament al formatge, la llet (sense sucre ni
cacau afegit) i al iogurt natural sense endolcir. Aquests es poden consumir entre 1 i 3 vegades
al dia.
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MENYS ALIMENTS ULTRAPROCESSATS
PER QUÈ?
El consum d’aliments ultraprocessats es relaciona amb una pitjor qualitat de la dieta, ja que
aquests aliments comporten una aportació elevada de sucre, sal, greixos malsans i altres
substàncies i components poc recomanables. Això fa que, com més productes ultraprocessats
es consumeixen, més risc hi ha de patir malalties i trastorns com la hipertensió, la diabetis,
l’obesitat i alguns tipus de càncer.
Pel fet que tenen uns gustos molt intensos, són fàcils i ràpids de consumir i estan
promocionats per campanyes publicitàries molt potents, el consum de productes
ultraprocessats ha augmentat molt en els darrers anys.

RECOMANACIONS DE CONSUM
Com menys, millor.

PER A QUI?
• Reduir o evitar els aliments ultraprocessats implica beneficis en la dieta i la salut de
qualsevol persona, encara que és especialment convenient protegir els infants del consum
d’aquests aliments: més enllà del poc valor nutricional i del fet de desplaçar el consum
d’aliments saludables, és convenient que no s’acostumin a un model de consum com el que
comporten els aliments ultraprocessats (gustos intensos, publicitat que n’indueix el consum,
envasos dissenyats especialment, etc.).

ALIMENTS PROCESSATS
• Són aquells als quals s’ha afegit sucre, greixos, sal, midons, etc. per tal de perllongar-ne la
vida útil, canviar la textura, donar-los sabors més intensos o fer-los més atractius. La majoria
tenen 2 o 3 ingredients i se’ls apliquen processos de conservació o cocció (per exemple:
verdures, llegums i fruita en conserva, fruita seca salada, carns curades i fumades, peix en
conserva, formatges, pa, etc.).

ALIMENTS ULTRAPROCESSATS
• Solen tenir llistes molt llargues d’ingredients, amb molt poca o gens matèria primera bàsica
(fruites, hortalisses, ous, llet, peix, llegums, cereals i farines, fruita seca, etc.) i també tenen els
components que s’utilitzen en els aliments processats: sucre, olis i greixos, sal, antioxidants,
estabilitzants i conservants.
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• A més, contenen substàncies i additius que, encara que són segurs, serveixen únicament per
potenciar o modificar els gustos i els aspectes sensorials del producte (per exemple, caseïna,
lactosa, sèrum, greixos hidrogenats, proteïnes hidrolitzades, maltodextrina, xarops i altres
edulcorants, colorants, saboritzants, antiaglomerants, emulsionants, etc.).
• Els processos implicats en la fabricació d’aquests productes són industrials, i no tenen un
equivalent domèstic.
• Estan dissenyats per ser productes a punt per consumir, precuinats o que només s’hagin
d’escalfar.
• Solen tenir gustos molt intensos, envasos i embalatges molt atractius, fortes i agressives
campanyes de màrqueting (normalment dirigides a infants i adolescents), declaracions de
salut, un elevat rendiment econòmic per qui els fabrica i solen pertànyer a grans empreses i
corporacions.

SABÍEU QUE…?
Actualment, un terç de les calories
que es prenen diàriament, al
nostre
entorn,
provenen
d’aliments ultraprocessats, així
com el 80% de tots els sucres
afegits.

47

TRUCS PER REDUIR EL CONSUM D’ALIMENTS ULTRAPROCESSATS
• No compreu, de forma habitual, aliments ultraprocessats: begudes ensucrades i
energètiques, brioixeria, galetes i cereals de l’esmorzar ensucrats, xocolates, gelats, pans
envasats, patates xips i similars, margarines i altres greixos untables, batuts de llet i fruita i de
llet i cacau, iogurts de gustos i altres postres làcties ensucrades, sucs, salses i extractes de carn,
llets de creixement i altres productes especials per a nadons (potets), plats precuinats, delícies
de pollastre (nuggets) i similars, hamburgueses i salsitxes, sopes instantànies, etc.
• Eviteu oferir aquest aliments als nadons i infants petits. Estan descobrint els gustos dels
aliments, i és bo que coneguin els gustos naturals dels aliments bàsics perquè en un futur
gaudeixin amb les preparacions d’aliments frescos i mínimament processats.
• Retorneu a la compra dels aliments bàsics, frescos o mínimament processats, amb llistes
d’ingredients únics o ben curtes: fruita fresca, verdures i hortalisses, llegums, oli d’oliva verge,
fruita seca, pa, patates, pasta, arròs i altres cereals integrals, peix, carn blanca, ous, etc.
• Gaudiu amb la preparació dels aliments, recupereu les possibilitats gastronòmiques del
nostre entorn, innoveu amb les receptes i la cuina actuals. Cuinar és un acte gratificant i no ha
de requerir necessàriament massa temps ni habilitats.
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