AL SERVEI DE LA SOCIETAT

TALLERS
ENVELLIMENT
SALUDABLE

Al servei de
les persones

Guia
sobre hàbits
alimentaris
saludables

Guia sobre hàbits alimentaris saludables
per a persones de totes les edats
Amb el pas del temps les persones experimentem uns
canvis en el nostre aspecte físic (aparició d’arrugues,
caiguda del cabell, reducció de la visió…) que també
repercuteixen en el nostre cos internament:
•
•
•
•
•
•

Canvis en la composició corporal >> més greix i menys múscul.
Reducció de l’activitat física >> menys gana i menys múscul.
Problemes per mastegar i engolir >> menys apetència pel menjar.
Es redueix la sensació de set >> risc de deshidratació.
Alteracions de la vista i l’olfacte.
Pèrdua de papil·les gustatives >> menys apetència pel menjar.

Per això és molt important:
• Adequar l’alimentació a les necessitats: planificar menús, tipus d’aliments i quantitats…
• Evitar el sedentarisme: caminar, passejar, pujar escales...
• Fer exercici físic 2-3 cops per setmana.

Objectius de l’alimentació a la tercera edat
• Mantenir un bon estat de salut.
• Prevenir, frenar o tractar:
- l’osteoporosi,
- la sarcopènia,
- l’anèmia, i
- altres malalties freqüents: hipertensió arterial, diabetis, colesterol i obesitat.
• Evitar el risc de desnutrició.

L’osteoporosi
L’osteoporosi és una malaltia sistèmica que es caracteritza per la disminució de
la massa òssia i el deteriorament de l’arquitectura dels ossos. Això suposa un
augment de la fragilitat dels ossos i del risc de fractures.
És una patologia asimptomàtica i pot passar desapercebuda durant molts anys fins
que no es manifesta.
Dieta per prevenir la pèrdua de massa òssia
• Aliments rics en calci i vitamina D.
• Ingesta moderada de proteïnes.
• Reduir al màxim els elements descalcificants: cafeïna, cola, alcohol, sal…
• Evitar el tabac, el sedentarisme, l’obesitat i la desnutrició.
• Augmentar l’activitat física i l’exposició solar.

Aporten calci

Aporten vitamina D

• Productes lactis: llet, iogurts i formatge (3-4 r./dia).

• Rovell d’ou.

• Marisc i peixos amb espines (sardines de llauna, boquerons,
brou de peix…).

• Peixos blaus.

• Verdures (espinacs, bledes, bròcoli...).

• Formatge.

• Fruits secs (ametlles, avellanes) i sèsam.

• Mantega.

• Llegums (faves, cigrons, llenties).

• Prendre el sol.

• Aliments enriquits (sucs, begudes de soja…).

• Oli de fetge de bacallà.

La sarcopènia
La sarcopènia fa referència a la reducció quantitativa de la massa muscular, cosa
que porta implícita la disminució de la força així com de la tolerància a l’exercici.
Com podem prevenir la pèrdua de massa muscular
• Practicant exercici físic amb regularitat.
• Assegurant la qualitat i la quantitat de proteïnes en la dieta.

Aliments rics en proteïnes d’alt valor biològic
• Carn, peix, ous i productes lactis.
• Llegums: soja i derivats, cigrons, llenties, faves, pèsols, mongetes.
• Combinats amb cereals i/o fruits secs + proteïna animal.
Menús d’exemple: llenties amb arròs, faves a la catalana, cigrons amb bacallà…

Prevenir l’anèmia
Per tal de prevenir l’anèmia, l’alimentació ha de ser rica en ferro, vitamina B12 i folats
o vitamina B9. També és necessària la presència de vitamina C en la dieta.
Aliments rics en ferro

Aliments rics en vitamina B12

Carn vermella, rovell d’ou, peix blau, marisc
de closca, llenties, bledes i espinacs.

Tots els aliments d’origen animal: carns i
derivats, peix, ous i productes lactics

Aliments ric en folats (vitamina B9)

Aliments rics en vitamina C

Verdures de fulla verda, llevat de cervesa,
plàtan, pinya.

Cítrics, pebrot, julivert, bròquil, kiwi...

I per a la prevenció de
La hipertensió arterial
• La dieta ha de ser baixa en sal.
• Cal evitar la sal de taula, les conserves, els embotits i formatges, els plats
preparats i les begudes amb gas.

El colesterol
• La dieta ha de ser baixa en greixos saturats. Aquests greixos es troben en la
carn vermella, els embotits, els làctics amb tot el greix, brioxeria industrial i i plats
preparats o precuinats.
• I la dieta ha de ser alta en fibra alimentària. Són aliments rics en fibra els
llegums, les fruites, les verdures i tots els cereals integrals.
La diabetis
• La dieta ha de ser baixa en sucres senzills (sucre, dolços, pastissos, xocolata,
refrescs, sucs, llaminadures…).
• La dieta també ha de ser baixa en greixos saturats i rica en fibra (vegeu paràgraf
anterior).
L’obesitat
• Cal seguir una dieta baixa en greixos en general, moderada en carbohidrats (pa,
pasta, arròs, sucres, patates…) i també rica en fibra.

Saps què són els antioxidants?
Els antioxidants són nutrients importants que ens ajuden a reparar el nostre
organisme, a prevenir malalties i a retardar l’envelliment.

Principals antioxidants
• La vitamina C: cítrics, kiwis, maduixes, pebrot, julivert...
• Els betacarotens: pastanaga, carbassa, albercoc, préssecs, blat de moro...
• La vitamina E: oli d’oliva, germen de blat, els fruits secs...
• Els flavonoides: vi, cervesa, te, all, ceba, col...
• Minerals com el seleni (civada, arròs integral...) el zinc (carn, marisc...), el coure (carn vermella,
marisc, fruits secs, civada, arròs integral...).

Exemple de menú
Els àpats del dia
ESMORZAR

Fruita natural: suc de taronja o pomelo, 1 kiwi, 2 prunes (vitamina C i
prevenció de l’estrenyiment).
Lacti: 1 got de llet, o 1 iogurt, o una mica de formatge (calci per als
ossos). Pa, o cereals, o galetes senzilles.
Altres: pernil, tonyina, sucre, cafè, cacau, mel, melmelada...
Una fruita, o un iogurt, o un grapat de fruits secs.
Beure aigua o una infusió.

MIG MATÍ

DINAR

Entrant vegetal: amanida senzilla o variada amb hortalisses de tots els
colors, o bé un plat de verdura (bullida amb un raig d’oli, saltada amb
alls, en puré o barrejada amb patata, arròs, pasta o llegum).
Segon: carn o peix a la planxa, al forn o guisat suau.
- Peix: 2-3 cops per setmana
- Carn: escollir les més magres (aviram sense pell, conill, vedella i bou,
llom de porc).
O un plat únic:
- Llenties amb verdures i una mica de carn o amb un ou dur.
- Arròs amb bacallà i verdures.
- Macarrons a la bolonyesa i una amanida.
Postres: fruita, iogurt o lacti senzill, fruits secs...

A MITJA TARDA

Un got de llet amb 2-3 galetes, o dues llesques de pa amb tomàquet i
pernil i un suc natural, o una fruita o un iogurt amb un grapat d’ametlles
i una infusió.

SOPAR

Lleuger per facilitar la digestió!!
Entrant: crema de verdures / verdura amb una mica de patata /
amanida / sopa de brou.
Segon: truita a la francesa o de verdures / peix blanc / un ou dur / una
llauna de sardines ben escorregudes d’oli.
Postres: iogurt o mató amb mel / una fruita o una compota / un tall de
formatge tendre.
Abans d’anar a dormir: infusió o un got de llet amb mel.

Has de saber que
• Per afavorir l’absorció del ferro dels aliments d’origen vegetal com les llenties
o les bledes és important la presència en el mateix àpat d’un aliment ric en
vitamina C: per exemple, amanir amb suc de llimona, fer servir julivert picat o
pebrot cru, o prendre una taronja o un kiwi a les postres.
• El pa normal conté molta sal: si tenim hipertensió hem d’escollir pa o biscotes
baixos en sal.
• L’exercici físic i un bon aport en proteïnes d’alt valor biològic ajuden a preservar
la massa muscular.

• L’exercici físic i un bon aport en calci i vitamina D ajuden a conservar la massa
òssia.
• Sempre és millor escollir els cereals complets o integrals: contenen més
vitamines, més minerals i més fibra, són més saciants i ens ajuden a combatre la
diabetis, el colesterol i el sobrepès.
• Cal incloure fruita, verdura i hortalisses de temporada en els àpats. Així afegim
varietat a la dieta, a més que contenen molts més nutrients.
• No ens hem d’oblidar de beure aigua suficient: quan ens fem grans perdem la
sensació de set i correm el risc de deshidratar-nos.
• Podem beure aigua, infusions, sucs naturals (també els podem rebaixar amb
aigua): 5-6 gots cada dia.
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El menú setmanal, varietat i equilibri
Per aconseguir l’equilibri alimentari és imprescindible
variar diàriament el tipus d’aliments i la manera de
preparar-los.

Cal menjar diàriament aliments de tots els grups.
Vegetals: amanides, verdures i hortalisses.
Fruita: natural, sencera o en forma de suc o liquada.
Lactis: llet, iogurts i formatge.
Farinacis: arròs, pasta, pa, patates i cereals.
Aliments proteics: carn, peix, ous, llegums i embotit.
Greixos: oli i fruits secs.

Aspectes per tenir en compte
a l’hora de preparar-los
• Els colors: el nostre menú ha de tenir colors diferents,
per exemple salmó amb bròcoli i arròs.
• La tècnica de cocció: anar variant entre planxa,
vapor, forn, guisat, gratinat…
• La presentació: com a plat únic, plat combinat, amb
un bol d’amanida, de guarnició…
• La textura: en forma de crema, amanida freda,
cruixents…

Variem l’esmorzar: dolç – salat
Dolç: Torrades amb mató i confitura / pa de pessic integral amb nous i poma /
galetes de sèsam / musli amb llet.
Salat: Entrepà de pernil / torrades amb oli i formatge / remenat o truita d’ou.
Combinat sempre amb fruita i un lacti (pot ser una beguda vegetal enriquida amb
calci).

Variem el dinar
Farinacis + vegetals + aliments proteics

Variem el sopar
Vegetals + aliments proteics

Exemple de menú
Exemples de combinacions de dinars
Llenties o cigrons

Pollastre

Escalivada

Pasta de colors

Salmó

Tomàquet amanit

Patata i verdura

Vedella

Xampinyons

Arròs

Lluç o rap

Verdures gratinades

Crema o sopa

Hamburguesa o salsitxa

Carbassó planxa

Amanida amb fruita i blat de moro

Conill o gall dindi

Carxofes o espàrrecs

Meló o pinya amb pernil

Sèpia o calamars

Verdures saltades

Exemples de combinacions de sopars
Crema de carbassó

Llenguado

Amanida de tomàquet i sardines

Formatge fresc amb nous

Sopa de fideus

Truita d’espinacs

Verdures al vapor

Llom

Amanida completa

Mel i mató

Espàrrecs

Remenat de gambes

Graellada de verdures

Hamburguesa o broqueta de pollastre

Preguntes i respostes
Si per dinar menjo verdura i carn, quin seria el sopar complementari?
Hauríem de triar un vegetal cru acompanyat de peix o ous.
Amb què acompanyem una truita?
Sempre amb algun ingredient vegetal o farinacis, ja que l’ou és un aliment proteic,
com la carn o el peix.
Quan és millor menjar la pasta i l’arròs?
Sempre al migdia, ja que es tracta d’un grup d’aliments energètics i al vespre són
més difícils d’utilitzar.

Has de saber que
• Per seguir una alimentació equilibrada són importants els 3-5 àpats del dia, per
aportar tots els nutrients necessaris.
• El sopar ha de complementar sempre el dinar i hi hem d’incloure sobretot
aliments vegetals i proteics.

AL SERVEI DE LA SOCIETAT

TALLERS
ENVELLIMENT
SALUDABLE

Al servei de
les persones

Aliments per a
la memòria

Aliments per a la memòria
Una bona alimentació ens ajuda
•
•
•
•
•

A mantenir les cèl·lules del cervell.
Al bon metabolisme i al manteniment de les membranes cel·lulars.
A mantenir les connexions entre neurones.
A tenir tots els minerals necessaris per a aquestes funcions.
I ens aporta material per a la formació de neurotransmissors.

Els nutrients essencials per al bon funcionament
del cervell
• La glucosa: és la gasolina del cervell! Sempre farinacis en cada àpat.
• L’omega 3: ajuda a reparar les membranes de les neurones (també a prevenir la
malaltia de l’Alzheimer). El peix blau, nous, llavors de llinosa.
• Aliments rics en colina: necessaris per a la fabricació dels neurotransmissors.
El rovell d’ou, llegums, fruits secs, lecitina de soja, germen de blat.

Les vitamines necessàries
La vitamina B1: llegums, cereals integrals, fetge, pernil, llevat de cervesa, germen
de blat.
La vitamina B2: lactis, carn, ous, nous, llevat de cervesa.
La vitamina B3: gall dindi, salmó, arròs integral, llevat de cervesa.
La vitamina B6: cereals integrals, llegums, llevat de cervesa, germen de blat.
La vitamina B9 (àcid fòlic): llegums, verdures de fulla verda, llevat de cervesa,
germen de blat.
La vitamina B12: carn, peix/marisc, ous, lactis.
La vitamina D (prevenció de la depressió): rovell d’ou, lactis reforçats, peix blau, oli
de fetge de bacallà i prendre el sol.
La vitamina C: cítrics, maduixes, kiwi, pebrots, julivert…
La vitamina E (antioxidant): oli d’oliva, fruits secs, germen de blat.

Els minerals
El zinc: carn, marisc.
El iode: marisc, sal iodada.
El calci: lactis i derivats, verdures de fulla verda, fruits secs, llegums.
El magnesi: llegums, cereals integrals, xocolata, llevat de cervesa, germen de blat.
El ferro: carns vermelles, peix blau, rovell d’ou, marisc, llegums.
El fòsfor: cereals integrals, llet, fruits secs, germen de blat...

Exemple de menú
Exemple de menú diari
ESMORZAR

1 fruita cítrica, suc o liquat natural.
Cereals (musli amb fruites vermelles ) o pa integral o de cereals amb oli
d’oliva o amb tomàquet i pernil o formatge.
Beguda de soja o llet desnatada o omega 3.

MIG MATÍ

DINAR

BERENAR

Una fruita i un te verd.
Un plat de llegums, de pasta o arròs integral, o de verdura i patata.
Carn o peix acompanyats d’amanida, verdures o llegums.
Fruita del temps.
Per beure: aigua, una mica de vi (si se’n té el costum),
infusions, cafè o descafeïnat.
Un grapadet de fruits secs o una llesca de pa amb un bocí de xocolata
negra i una infusió de te verd.

SOPAR

Crema de verdures variades o amanida variada (molts colors).
Truita, peix o sardines en llauna.
Iogurt amb lecitina de soja i germen de blat.
Abans d’anar a dormir: 1 got de llet amb mel.

Preguntes i respostes
Perquè hi hagi glucosa...
Cal incloure sempre un carbohidrat en cada àpat:
• Esmorzar: pa de cereals o cereals (civada).
• Dinar: arròs o pasta integrals o llegums.
• Sopar: pasta integral, patata, pa.
Perquè hi hagi omega 3...
• Peix blau tres cops per setmana: tonyina, sardina, seitons, verat, salmó, peix
espasa (també contenen ferro i vitamina D).
• Oli de fetge de bacallà.
• Nous, cada dia 3-4 unitats; també contenen molt magnesi i colina.
• Llavors de llinosa (millor triturades): una cullerada sopera (als iogurts, als
cereals...).

Perquè hi hagi vitamina C i antioxidants...
• Tres peces de fruita al dia. Una ha de ser rica en vitamina C.
• Fruites vermelles regularment. Cal menjar almenys una amanida al dia.
• Vegetals de temporada i de tots colors. Cal prendre almenys una verdura cuita
cada dia, de temporada i de color verd intens (espinacs, bròquil...).
• I beure te verd, molt antioxidant.

Has de saber que
• La lecitina de soja és un bon complement alimentari, ja que conté molts
fosfolípids, que ajuden a renovar les membranes cel·lulars, i colina, que ens
ajuda a la fabricació dels neurotransmissors, com l’acetilcolina.
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La manipulació casolana dels aliments
Una de les maneres de cuidar la nostra salut, a part de triar
bé els aliments, és manipular-los adequadament, per evitar
el risc de toxiinfeccions alimentàries derivades d’una
mala cocció o d’una higiene insuficient.

Per tal de prevenir intoxicacions cal prendre mesures higièniques bàsiques.
1. Neteja de les mans, superfícies i aliments. Amb aigua calenta i sabó
desinfectant, els aliments que s’han de prendre crus cal netejar-los a consciència
–o fins i tot amb unes gotes de lleixiu alimentari–. Quan comencem a prepararlos i cada cop que canviem d’aliment.
2. No trencar la cadena del fred. S’ha de tenir en compte que la temperatura
de risc –es multipliquen els microbis– va dels 10 als 60 ºC. Per tant, o bé tenim
els aliments a la nevera o els mantenim ben calents fins a l’hora del menjar-los;
cal descongelar-los sempre a la nevera. Convé anar a comprar amb una bossa
isoterma i deixar per al final els aliments frescos i congelats.
3. Cuinar bé els aliments, a una temperatura òptima ( > 75 ºC ) i consumir-los al
més ràpidament possible.
4. Anar amb molta cura amb els aliments de més risc: ous, carn picada,
conserves i salses preparades, i aliments crus. Podem afegir suc de llimona
o vinagre a les salses i al peix per frenar la multiplicació bacteriana i congelar
prèviament els aliments que tenim intenció de servir una mica crus. Es recomana
utilitzar estris específics per a cada aliment, per tal d’evitar la contaminació creuada
(un ganivet per al peix, un per a la verdura i un altre de diferent per a la carn).

Guió per seguir quan ens posem a la cuina
1. Ens hem de treure joies i complements, recollir-nos el cabell, posar-nos un
davantal net i rentar-nos les mans fins al colze.
2. Hem de rentar i preparar els diferents aliments amb diferents estris (fusta de tallar
i ganivet exclusiu per a cada aliment) i coure’ls a temperatura i temps suficients
per destruir possibles microbis.
3. Hem de servir directament o deixar reposar 20 minuts com a màxim, i refrigerar
o congelar.
4. Els aliments que hem de menjar crus es poden preparar al principi i després
tapar-los i refrigerar-los fins a l’hora del consum o bé al final, un cop hàgim
netejat i desinfectat la cuina per evitar contaminacions.

Exemple d’ordre de la compra
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Productes de neteja i higiene.
Llaunes, begudes, oli i productes de rebost.
Verdura i fruita.
Lactis i ous.
Carn i peix.
Congelats.

Exemple de menú
Exemple de menú higiènicament segur
ESMORZAR

1 fruita + torrades amb oli + te o cafè amb llet.

MIG MATÍ
DINAR

1 grapat de fruits secs.
Espàrrecs de llauna amb tonyina + 1 plat de llegums guisat amb verdures i
trossets de carn + fruita del temps.

BERENAR
SOPAR

1 tassa de llet amb galetes, o pa amb xocolata, o 1 plàtan.
Crema de verdures + filets primets de pollastre a la planxa + iogurt.

Preguntes i respostes
Si compro la maionesa de pot puc estar més tranquil?
No, igualment hem de tenir cura en manipular-la, sempre amb una cullera neta i
guardar-la de seguida a la nevera.
M’agraden el peix i la carn poc fets…
En aquest cas és millor congelar-los abans i menjar-los de seguida que els hàgim
cuinat, el peix amb un bon raig de llimona.
Quines són les salses més segures per a les amanides?
Les vinagretes a base d’oli, vinagre i mostassa.

Has de saber que
• La manera més segura de consumir un aliment cuinat és immediatament
després de la preparació. Si no és així, cal refredar-lo al més ràpidament possible
(sempre en un període inferior a 2 hores).
• Els aliments de risc són més perillosos a l’estiu, per l’augment de la temperatura
ambient, que afavoreix que es multipliquin més ràpidament els bacteris. És el cas
dels ous, les salses, el marisc i el peix cru.
• La manca d’higiene corporal i de les superfícies de treball és l’aspecte que més
es relaciona amb les toxiinfeccions alimentàries.
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La dieta mediterrània
La dieta mediterrània és més que un patró alimentari,
combina els ingredients locals amb una manera de cuinar
pròpies de cada racó: les tradicions, compartir els àpats,
les celebracions i la pràctica de l’activitat física moderada
diària. Tot plegat, en fa un model de vida saludable.
• Els científics han posat de manifest que aquest estil de vida mediterrani
és beneficiós per a la salut i el benestar de les persones.
• L’estudi Predimed, que s’ha fet durant deu anys a Espanya recollint
dades de més de 7.500 persones, arriba a la conclusió que el seguiment
de la dieta mediterrània rebaixa un 30% els accidents cardiovasculars
(ictus, infarts). D’altres beneficis són la reducció de la diabetis, l’obesitat,
la síndrome metabòlica i l’osteoporosi.

Característiques de la dieta mediterrània
L’origen és el que coneixem com la “trilogia del Mediterrani”: l’oli, el vi
i el blat
La dieta mediterrània es caracteritza per:
• L’abundància d’aliments d’origen vegetal: cereals, verdures, hortalisses, llegums,
espècies, fruita i fruits secs.
• La utilització de l’oli d’oliva com a principal font de greix.
• Un consum moderat de peix, marisc, aus, productes lactis com el iogurt i el
formatge, i els ous.
• El consum diari, i durant els àpats, de vi.
• La carn vermella, sempre en petites quantitats.
A més de ser una dieta variada, amb aliments de temporada, aport de nutrients
i molt equilibrada, els seus beneficis inclouen un alt contingut en greixos
monoinsaturats (els de l’oli d’oliva), molt baix en greixos saturats i molt poca carn
vermella, a més de ser molt rica en fibra i en antioxidants, presents en les verdures,
les hortalisses i la fruita.

Decàleg de la dieta mediterrània
1. Fer servir l’oli d’oliva com a font principal de greix. Molt ric en vitamina E,
betacarotens i greixos monoinsaturats que el fan un greix cardioprotector.
2. Elevat consum d’aliments d’origen vegetal: fruita, verdura, hortalisses, llegums i
fruits secs: tots són font important de vitamines, minerals i fibra, a més del seu
elevat contingut en fitonutrients antioxidants, i contribueixen a la prevenció de
malalties cardiovasculars i d’alguns tipus de càncer.
És fonamental consumir un mínim de 5 racions de fruita i verdura diàriament, així
com un grapadet de fruits secs, i consumir llegums secs de dos a tres cops per
setmana.
3. El pa i els aliments procedents dels cereals, com la pasta i l’arròs, preferentment
integrals, pel seu aport en vitamines, minerals i fibra, han de formar part de la
nostra alimentació diària.
4. És important que el consum dels aliments sigui fresc i de temporada per tal de
poder gaudir de tots els nutrients, a més del sabor i l’aroma. Cal minimitzar el
consum d’aliments processats.
5. Consum diari de productes lactis, principalment iogurt i formatge (són font de
proteïnes d’alt valor biològic), minerals com el calci i el fòsfor, i vitamines A i D,
entre d’altres.

El consum de llets fermentades s’associa a un seguit de beneficis per a la salut  
pel seu contingut en microorganismes vius que milloren l’equilibri de la flora
intestinal.
6.

El consum de carn vermella ha de ser moderat, i millor com a component
de guisats o cassoles. També ha de ser moderat el consum de carns
processades, com a contingut dels entrepans o com a condiment dels plats.
Cal recordar que la carn és rica en proteïnes, ferro i també en greixos saturats
(poc saludables), per la qual cosa se’n recomana un consum moderat, en
petites quantitats i formant part de plats amb verdures i cereals.

7.

Es recomana el consum de peix blau un parell de cops per setmana pel seu
contingut en greixos omega 3, protectors davant les malalties cardiovasculars.
El consum d’ous pot ser moderat, entre 3 i 4 a la setmana; la seva proteïna és
de bona qualitat i contenen força vitamines i minerals.

8.

La fruita hauria de ser les postres habituals i deixar el consum de dolços i
pastissos per a moments ocasionals. Un bon moment per al consum de fruita
també pot ser a mig matí o per berenar.

9.

L’aigua és la beguda recomanada i el vi, si no hi ha cap contraindicació, s’ha
de prendre amb moderació i durant els àpats.

10. L’activitat física ha de ser diària i adaptada a les capacitats de cada persona.
És necessària per obtenir els beneficis de la dieta mediterrània i conservar una
bona salut.

Altres elements que formen part de la dieta mediterrània
• La moderació: la mida de les racions ha de ser l’adequada, sense caure en
l’abundància.
• El fet de cuinar: s’ha de dedicar temps a la preparació dels plats i fer de la cuina
una activitat relaxant i divertida per realitzar en família, amb la parella o els amics.
• L’aspecte social: més enllà de l’aspecte nutricional, la convivència potencia el
valor social i cultural dels àpats. És important el fet de cuinar i de seure a taula
amb la família o els amics i compartir-hi menges i conversa.
• L’estacionalitat: cal prioritzar els aliments frescos i de temporada i mínimament
processats. Sempre que sigui possible, convé consumir els aliments tradicionals,
locals i respectuosos amb el medi ambient.
• L’activitat i el descans: la pràctica regular d’activitat física moderada
proporciona grans beneficis per a la salut i ens ajuda a regular el metabolisme
i a mantenir un pes saludable. Sempre que sigui possible, es recomanen les
activitats a l’aire lliure i en companyia.

Cal tenir present que descansar adequadament també forma part d’un estil de vida
saludable i equilibrat.

Preguntes i respostes
Com puc saber-ne més?
• http://dietamediterranea.com.
Hi trobareu receptes, menús setmanals, actualitat...
• http://dietamediterranea.com/dietamed/piramide_CATALA.pdf.
Hi trobareu la piràmide de la dieta mediterrània.

Has de saber que
La Unesco ha decidit incloure la dieta mediterrània a la llista del patrimoni cultural
immaterial de la humanitat. Segons la Unesco, “la dieta mediterrània és un
conjunt de competències, coneixements, pràctiques i tradicions relacionats amb
l’alimentació humana, que van de la terra a la taula, i que inclou els cultius, les
collites i la pesca, així com la conservació, transformació i preparació dels aliments i
del seu consum”.
La prestigiosa revista British Medical Journal va publicar el 2008, a propòsit de la
dieta mediterrània, que aquest tipus d’alimentació ens protegeix de les malalties
cròniques, inclòs el càncer, la malaltia d’Alzheimer, les cardiopaties i el Parkinson.
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Osteoporosi i dieta
L’osteoporosi és la pèrdua de la massa òssia. Els ossos es
tornen més porosos i més fràgils, i aleshores augmenta el
risc de fractura.
El ossos es renoven constantment per poder preservar-ne la solidesa.
Quan envellim, disminueix l’activitat de les cèl·lules òssies i se n’accelera la
pèrdua: l’os es fa fràgil.

Factors de risc de l’osteoporosi
Tenir més de 50 anys.
Dones postmenopàusiques.
Antecedents familiars.
Edat de la primera regla.
Malalties cròniques (diabetis, insuficiència renal, reumàtiques..).
Haver pres molta medicació al llarg de la vida (cortisona, antiepilèptics,
hormones tiroïdals…).
• Pes insuficient.
• Ingesta de calci molt baixa.
•
•
•
•
•
•

Prevenció
• Ingesta suficient de calci i vitamina D.
• Pràctica regular d’exercici físic.
• Altres: fluor, magnesi, fòsfor, vitamina C i vitamina K.

Quant calci?
Per a les dones en la fase postmenopàusica i en els homes a partir dels 70 anys,
se’n recomanen de 1.000 a 1.500 mg/dia.
Aliments rics en calci

300 mg de calci

Altres aliments rics en calci

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/4 de litre de llet
2 iogurts
Un tall de formatge
Una ració de formatge fresc
1/4 de litre de beguda de soja enriquida amb
calci
• 250 g d’espinacs
• 100 g de sardines en oli (amb l’espina)

300 g de bledes: 240 mg
300 g de bròquil: 240 mg
30 g d’ametlles: 82 mg
3 figues seques: 64 mg
30 g de sèsam: 45 mg
Una taronja: 52 mg
Truita de dos ous: 120 mg
100 g de musclos: 100 mg
200 g mongetes/cigrons cuits: 100mg

La vitamina D
La fabriquem amb l’exposició solar: 10-15 min. d’exposició diària sense protecció.
Són aliments rics en vitamina D:
• Les sardines i les anxoves en oli.
• Salmó, tonyina, bonítol, truita de riu.
• Rovell d’ou.
• Llet de vaca / lactis desnatats i enriquits.
• Mantega.
• Fetge.
• Oli de fetge de bacallà.

Aliments rics en magnesi
Són aliments rics en magnesi:
• Les verdures de color verd.

•
•
•
•

El cereals integrals.
Els llegums.
Els fruits secs.
El germen de blat i el llevat de cervesa.

Els aports de fluor que trobem en una alimentació equilibrada i amb l’aigua de
beguda solen ser suficients.

Què cal vigilar?
•
•
•
•
•
•
•
•

Dietes massa estrictes.
La sal.
Excés i defecte de proteïna animal.
Un excés de fibra dietètica.
Cafeïna (150 mg/dia eliminen 5 mg de calci/dia).
L’alcohol.
Tabac.
Sedentarisme.

I l’exercici físic?
De forma habitual: ajuda a mantenir la massa muscular i a absorbir el calci.
A l’aire lliure, per assimilar millor la vitamina D.
Tipus: caminar, tonificació…, exercicis que facin treballar l’equilibri per prevenir
caigudes i fractures.

Exemple de menú
Exemple de menú ric en calci
ESMORZAR
MIG MATÍ
DINAR
A MITJA TARDA
SOPAR

Un got de llet i pa de sèsam amb formatge.
Una fruita.
Macarrons amb verdures gratinats.
Musclos a la marinera.
Fruita.
Un iogurt i 15 ametlles.
Amanida de tomàquet amb sardines.
Truita d’espinacs.
Una porció de formatge fresc amb mel.

Què podem fer per augmentar la ingesta de calci
•
•
•
•
•
•
•
•

Afegir llet en pols als àpats i daus de formatge a les amanides.
Gratinar els plats.
Torrades amb formatge.
Postres lactis: iogurts, arròs amb llet, flam…
Plats amb beixamel.
Llet evaporada i formatgets en purés o cremes.
Afegir sèsam a les amanides, el iogurt o pa.
Preparar vinagretes a base de fruits secs.

Exemples de plats rics en calci
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomàquets farcits amb sardines i formatge.
Canelons d’espinacs a la catalana amb beixamel i gratinats.
Torrada de pa de sèsam amb escalivada, anxova i formatge fos.
Amanida amb daus de formatge, nous i sèsam.
Amanida de pasta, bròquil i formatge de cabra.
Musclos gratinats.
Filets de peix gratinats amb beixamel.
Sopa de peix de roca o crema de marisc amb julivert i llet evaporada.
Bleda i patata amb salsa tahina (pasta de sèsam) o amb sal de sèsam (gomasio,
barreja de sèsam amb espècies).
• Empedrat de cigrons amb xerris, anxoves i flocs de parmesà.
• Risotto de gambes amb parmesà.
• Flam de verdures, de peix...

Preguntes i respostes
La nata, la mantega i la crema de llet contenen calci?
No. Són aliments que contenen el greix de la llet però no calci; en canvi, són rics en
vitamina D.
Com podem afavorir l’absorció del calci?
A més de la vitamina D i del fòsfor, també són necessaris el sucre de la llet, la
lactosa i els aliments rics en fibra FOS (fructooligosacàrids: l’all, les cebes, els
porros, les carxofes…) i en vitamina K (verdures de fulla verda).

La natació és un bon exercici per mantenir la massa òssia?
La natació és un bon exercici per fer treballar el cor i els músculs, però no és un bon
exercici per prevenir la pèrdua de massa òssia. Cal fer exercici que ens faci treballar
els músculs en resistència.

Has de saber que
• Cal vigilar els aliments molt rics en sodi:
- La sal de taula.
- La xarcuteria, el peix fumat.
- Les conserves.
- Els plats precuinats.
- Les olives i els aperitius salats.
- L’aigua amb gas.
- El formatge.
- El pa, la brioxeria i els pastissos.
• El paper que juguen les proteïnes:
-

-

Una alimentació pobra en proteïnes és un factor que afavoreix el risc de
fractura òssia. Les proteïnes preserven la pèrdua de massa muscular i això
ens assegura una millor mobilitat (prevenció de caigudes).
Una alimentació amb excés de proteïna també afavoreix l’eliminació del calci.
Per tant, cal adequar-ne la ingesta a les necessitats nutricionals.
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Menjar sense sal.
Idees i consells

Menjar sense sal. Idees i consells
Una dieta baixa en sal no supera els 2-3 g de sal al dia; és a
dir, menys d’una cullera de cafè.
Es recomana en casos d’hipertensió arterial, insuficiència cardíaca, per
combatre edemes i la retenció de líquids, i també com a mesura de
prevenció de malalties relacionades amb el sistema cardiovascular.
En aquests casos, cal que no afegim sal al menjar i que escollim
productes que per naturalesa siguin baixos en sal, com ara la fruita, els
cereals i els lactis.

També cal tenir en compte
• Molts medicaments contenen sal (sobretot els efervescents).
• L’etiquetatge: ‘Na’, ‘NaCl’, sulfit, caseïnat… sòdic = sodi = sal.
• Les begudes gasoses contenen bicarbonat o carbonat sòdic.

Una dieta baixa en sal evita la sal com a condiment i també exclou aquells aliments
que en tenen en grans quantitats, com ara el formatge, l’embotit, el pa, els productes
enllaunats, els plats preparats, els aperitius i snacks, i els dolços industrials.
No hem de perdre de vista que menjar és un plaer i que hem d’aconseguir millorar
el sabor final dels plats tot i que no tinguin sal. Però com ho fem?

Alguns recursos per fer més gustosos els aliments
• Macereu amb oli, vinagre i herbes aromàtiques peixos i carns el dia anterior a la
preparació.
• Feu una vinagreta a base d’oli, vinagre, comí, nou moscada, farigola i pebre
negre.
• Fregueu els aliments amb all abans de preparar-los.
• Barregeu dues cullerades d’all en pols, una d’orenga, una d’alfàbrega seca, una
mica de pebre mòlt i una mica d’escorça de llimona seca i ratllada. Un cop la
barreja sigui homogènia, podreu utilitzar-la per assaonar els plats.

ATENCIÓ
La sal d’all que trobem al mercat també té un alt contingut
de sodi. Per tant, no és gaire recomanable com a alternativa
a la sal.

Alternatives a la sal
Safrà: arròs, paella, plats exòtics.
Curri: salses per a carns, peixos.
Nou moscada: salses blanques (amb crema de llet, beixamel...), verdures.
Pebre negre i vermell: amaneixen tots els plats.
Llorer: salses per a carns i brous.
Menta: vinagretes.
Orenga: amanides, formatge, pasta, tomàquet, pizza, salses...
Alfàbrega: amanides, pasta, salsa vinagreta.
Julivert: guarnició, salses, amanides, sopes, brous.
Farigola: brous, plats regionals.
Fonoll: amanides, vinagretes, salses, sopes.

Exemple de menú
Exemples de combinacions
ESMORZAR

DINAR I SOPAR

Fruita natural.
Cereals o pa sense sal amb oli d’oliva o amb confitura.
Llet o iogurt.
Amanida i/o verdura (fresca o congelada, no en conserva).
Llegums, arròs, pasta o patata (cuits a casa, sense sal).
Peix (excepte marisc i bacallà) o carn
(amb espècies i/o llimona).
Fruita del temps o iogurt 0%.

BERENAR

1 grapat de nous crues + 1 fruita o iogurt 0%.

Preguntes i respostes
Quins aliments he d’evitar si tinc hipertensió?
El formatge, el pa, els embotits i les conserves (llaunes de peix, olives, salses…).
Quins aliments puc prendre sense problemes?
Fruita, llet i iogurts, carn, peix fresc i ous.
Quins aliments porten sal “amagada”?
Les galetes, el pernil dolç, els cereals d’esmorzar, el pa, els precuinats i totes les
conserves.

Has de saber que
• Molts aliments ja porten sal en la seva composició natural, com les verdures i els
llegums.
• Podem acostumar-nos de forma progressiva a menjar sense sal reduint-ne a poc
a poc les quantitats i emprant espècies i suc de llimona com a substituts.
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Els homes i la dieta
Prevenció de la malaltia cardiovascular
Factors de risc
• Una alimentació poc saludable, la inactivitat física i el consum de tabac. Això
molt sovint es manifesta en:
- Augment de la tensió arterial.
- Augment del sucre a la sang.
- Augment dels greixos a la sang (colesterol LDL i triglicèrids alts, baix nivell de
colesterol HDL).
- Sobrepès i obesitat.
Què cal fer?
• Abandonar mals hàbits i introduir-ne de nous:
- Deixar de fumar.
- Caminar entre 30 i 60 minuts cada dia.
- Ajustar la ingesta d’aliments per mantenir el pes o perdre’n.
- Evitar els productes ensucrats o molt salats.
- Utilitzar sempre oli d’oliva per cuinar i amanir.
- Prendre un grapadet de fruits secs.
• Introduir canvis en la dieta:
- Reduir la ingesta de carn vermella (bou, corder, embotits, vedella vermella,
talls amb molt greix).

-

Vigilar els brous fets amb molta carn (porten molt greix).
Augmentar el consum de llegums (cuinats de manera senzilla).
Menjar peix blanc i blau sovint (2 cops/setmana, respectivament).
Reduir el consum de rovell d’ou a 2-3 per setmana (feu les truites afegint-hi
una o dues clares).
Prendre els productes lactis baixos en greix (llet i iogurts desnatats, 0%).
Menjar verdura cada dia (cuita, sopa de verdures, escalivada...) i amanida
amb vegetals de tots colors.
Cada dia, almenys un parell de fruites fresques de temporada.
Mai més de 3 gots de vi (o altres alcohols) al dia.
Prendre cereals integrals (civada, pa morè o integral, arròs i pasta integrals...).

• Reduir el consum de sal, evitant:
- Salar els aliments.
- Embotits i formatges.
- Pa, pastissos, galetes, brioxeria.
- Aigua amb gas.
- Sopes de sobre i pastilles de brou.
- Conserves en llauna o en pot de vidre.
- Plats preparats.
- Fruits secs salats.
- Aperitius: xips, olives…
- Peix fumat.
- Salses preparades: maionesa, tomàquet, soja…

Prevenció del càncer de pròstata
Factors de risc
• Un excés de greixos animals (saturats).
• El consum excessiu de calories.
• L’obesitat.
• El consum de carn processada industrialment (embotits, fumats…).
• Excés de calci en la dieta (més de 3-4 racions/dia).
Què cal fer?
• Menjar verdures i hortalisses:
- Almenys 4 racions cada dia.
- Escolliu-les amb molt de color, ja que tenen més antioxidants, vitamines,
minerals i fitoquímics!

• Doneu prioritat a la família de les cols (colifor, bròquil, col de Brussel·les…), i
intenteu consumir-ne 3-4 cops a la setmana.
Són molt importants per a la prevenció
• Els licopens: és un pigment present en el tomàquet i que se’n troba en més
quantitat quan és tomàquet cuit (salsa de tomàquet). També a la síndria, al
pomelo rosa i als albercocs.
• El seleni: mineral present en la civada, l’arròs i el blat integrals, i en les nous del
Brasil.
• La vitamina E: es troba en l’oli d’oliva, els fruits secs i en el germen de blat.

La importància dels antioxidants
Els antioxidants ens ajuden a reparar les accions dels radicals lliures, que es formen
en el nostre cos en resposta a les agressions (l’exposició solar, la pol·lució, els
pesticides, el tabac, l’estrès…).
Poden atacar moltes estructures corporals: totes les cèl·lules i membranes
cel·lulars; la pell, els pulmons, el cor i les artèries; el cervell i els teixits de la visió, i
les articulacions.
Els antioxidants més importants
• La vitamina C: taronja, llimona, mandarines, kiwi, col, bròquil, pebrot, espinacs…
Les persones fumadores necessiten el doble de vitamina C que les no
fumadores.
• La vitamina E: oli d’oliva, fruits secs i germen de blat.
• Els carotenoides: pigments que donen color taronja/vermell a les fruites i
hortalisses. Els licopens del tomàquet són d’aquest grup.

ATENCIÓ
Els fumadors no han de prendre mai suplements de carotenoides.
• Els polifenols i flavonoides: es troben en totes fruites i verdures:
- Fruites vermelles, pera, poma, prunes, mangrana, raïm.
- Ceba, all, porro.
- Col, bròquil, pebrots, albergínies…
- També trobem polifenols al vi, al te verd i negre, i a la cervesa, per la qual
cosa és recomanable beure de 2-3 gots de vi (més ric el negre), a més de la
xocolata negra (10-20 gr al dia).

• El seleni: arròs i pasta integrals, nous, peix (tonyina en llauna), all, carn de
vedella, pipes de gira-sol, llevat de cervesa i germen de blat.
• El zinc: carn, marisc, germen de blat i espàrrecs.
• El coure: fruits secs, llegums (soja), cereals integrals, marisc, bolets, xocolata…

En resum, cal seguir un estil de vida mediterrani
• Molta verdura, amanides i fruita, i de temporada.
- 4 hortalisses i verdures + 3 fruites al dia!
• Peix blanc i blau i carn blanca.
• Oli d’oliva i fruits secs.
• Cereals integrals (civada, arròs, pa, pastes...).
• Una miqueta de vi i de xocolata negra.
• Poca carn vermella, poca sal, poc sucre, pocs productes industrials i no fumar.
I caminar una hora cada dia!

Has de saber que
Les llavors de carbassa són molt antiinflamatòries.
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Què ens diuen les etiquetes dels aliments
Les etiquetes dels aliments ens donen informació sobre
les característiques, els ingredients i l’estat de l’aliment o
producte.
Recentment se n’ha regulat el contingut, i no poden indicar propietats
ni beneficis si no han estat demostrats científicament i són avalats per la
Comissió Europea.
És important llegir les etiquetes en cas de malaltia o intolerància.

Informació de l’etiquetatge dels aliments envasats
• Nom del producte i el seu estat: sec, fresc, en pols, congelat, fumat. De vegades
pot ser la descripció del producte: truita de patates, tomàquet triturat, tonyina al
natural…
• Llista d’ingredients, de més a menys quantitat, amb el percentatge que
representen del conjunt, i additius. Han d’assenyalar possibles al·lèrgens.
• Grau d’alcohol.
• Contingut net (en grams, litres...).
• Data de caducitat o de consum preferent.
• Instruccions.

• Nom i domicili del fabricant.
- Lot de fabricació: lletra ‘L’ seguida del número corresponent.
• Lloc d’origen o procedència.
• Condicions especials de conservació i utilització.
La informació nutricional és obligatòria quan l’envàs menciona que té propietats
nutritives.
Cal que inclogui el valor energètic i el contingut en nutrients: carbohidrats, proteïnes,
greixos, fibra, sodi, vitamines i minerals.

Informació de l’etiquetatge dels aliments no envasats
•
•
•
•
•
•
•
•

Denominació/nom.
Estat físic, categoria de qualitat i varietat.
Origen.
Si és el cas, llista dels ingredients.
Quantitat neta.
Data de caducitat o de consum preferent.
Identificació de l’empresa.
Condicions especials de conservació.

Les etiquetes d’informació nutricional

Porció en mesures
casolana

Quantitat de nutrients per
100 ml

Contingut de vitamines
i minerals per 100 g
o 100 ml

INFORMACION NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso 200 ml
Porciones por envase: 5
100ml 1 porción
36
72
Energía (Kcal)
3,5
7,0
Proteínas (g)
0,1
0,2
Grasa total (g)
5,2
10,4
H. de C. disp. (g)
Lactosa (g)
5,2
10,4
Sodio (mg)
48
96
Potasio (mg)
165
330
(*)
Vitamina B2 (mg)
0,2
24%
Vitamina B12 (µg)
0,3
50%
Calcio (mg)
Fósforo (mg)
Magnesio (mg)
Iodo (µg)
Zinc (mg)

128
103
12
9
0,4

(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada

32%
26%
8%
13%
5%

Quantitat en g o ml

Nombre de nutrients per porció

Quantitat de nutrients per
porció

Percentatge
de la dosi diària
recomanada

Preguntes i respostes
Quines informacions podem obtenir?
• La quantitat d’elements nutritius que té l’aliment en qüestió. Per exemple: si
conté 480 mg de sodi, això és un 20% de dosi diària recomanada. Per tant, és
força salat!
• També podem veure si aquell aliment conté molt o poc d’un nutrient. Per
exemple:
- Greixos: baix contingut si en té menys del 5%.
- Greixos saturats i trans: baix contingut si en té menys del 10%.
- Fibra: el contingut és elevat si en té més del 15%.
- Vitamines i minerals: baix contingut si en té menys del 5% de la recomanació
diària, i alt contingut si en té més del 15%.
Com ho podem fer per escollir entre dos productes similars?

• Verificar la porció de referència.
• Escollir els que tenen menys greixos saturats, menys greixos trans, colesterol i
sodi: ens ajudarà a reduir el risc de malalties cardiovasculars (CV) i la hipertensió
arterial (HTA).
• Escollir els que tenen més fibra, minerals i vitamines: ens ajudarà a prevenir
l’estrenyiment i les malalties CV, millorar la sacietat i controlar la diabetis tipus 2.

Altres etiquetes
Es troba en els envasos d’ús alimentari.

Es troba en els aliments que no contenen gluten; aptes per a
persones que tenen celiaquia.

Aquesta etiqueta indica que l’envàs és material reciclable.

Has de saber que
Per fer un bon ús dels envasos i carmanyoles:
•
•
•
•

Compreu les carmanyoles en establiments que us donin confiança i garantia.
Comproveu que els recipients porten gravats una forquilla i una copa.
Abans de fer-los servir, assegureu-vos que no estan deteriorats.
Seguiu les instruccions d’ús (temps i temperatura recomanats), tant si els voleu
fer servir per escalfar com per congelar; si es poden rentar al rentavaixelles…
• Les tapes per al microones han de ser de material adequat (polipropilè, silicona).
No les feu servir si estan trencades, ratllades…
Per als aliments semipreparats per ser cuits o escalfats al microones o al bany maria:
• Seguiu sempre les indicacions del fabricant.
Podeu trobar-ne més informació a:
•
•
•
•

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2915/full_etiquetatge_cat.pdf
http://www.ocuc.cat/etiquetatgealimentari/etiqueta02.php
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3002/llista_additius_11-11-10.pdf
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2937/transcat.pdf
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Aliments funcionals, aliments
o medicaments?
Els aliments funcionals són aliments que, a més d’alimentar,
contribueixen a millorar, prevenir o tractar determinades
malalties.
Hi ha aliments naturalment funcionals com l’oli d’oliva, el pa integral, els
llegums, els iogurts i, en general, la dieta mediterrània.
I n’hi ha que han estat modificats per ser funcionals com la llet omega 3,
el Danacol, els sucs enriquits o les galetes enriquides amb un contingut més
elevat d’algun dels nutrients catalogats com a funcionals.

Existeixen diferents nutrients funcionals amb propietats específiques
interessants per a la salut:

Els omega 3
Ajuden a reduir el colesterol i els triglicèrids, afavoreixen la capacitat mental i
poden millorar l’artritis i les malalties de la pell.
Es recomana menjar 2-3 cops per setmana peix blau i 3 nous diàries.

Els antioxidants
Retarden l’envelliment i l’alteració de les cèl·lules. Es troben de forma natural
en les fruites i verdures, l’oli d’oliva verge, el cafè, el vi, la xocolata, la
cervesa, els llegums i les fruites vermelles.

Probiòtics
Contenen microbis vius que formaran part de la flora intestinal i que
contribueixen a estimular les defenses, a regular el trànsit intestinal i a afavorir
la digestió. Els aliments més rics en probiòtics són els iogurts i les llets
fermentades.

Prebiòtics
Contenen substàncies no digeribles que fermenten al còlon i alimenten la
flora bacteriana. Es troben de forma natural en l’all, la ceba, el porro, els
espàrrecs, les carxofes i el plàtan.

Els fitosterols
Competeixen amb el colesterol dels aliments i el que nosaltres fabriquem. Es
troben de forma natural en aliments vegetals com l’oli de blat de moro i de
soja, llavors i fruits secs.

Exemple de menú
Exemple de dieta funcional
ESMORZAR

1 fruita cítrica.
Iogurt o llet enriquida (vitamines, calci i omega 3)
+ pa integral amb oli d’oliva verge extra o margarina
enriquida amb fitosterols.

MIG MATÍ
DINAR

Iogurt amb nous.
Amanida, verdura o llegums, o arròs o pasta integrals.
Peix blau (2 cops per setmana ) o blanc / carn.
Fruita del temps.
Suc de fruites vermelles + 3-4 galetes de fibra.

BERENAR
SOPAR

Verdura o amanida + peix o pernil o conserva + Danacol.

Preguntes i respostes
Cal que esculli sempre els aliments enriquits?
No, només quan les nostres necessitats estan incrementades o bé tenim risc de
baixa ingesta segons els nostres gustos o hàbits alimentaris. Per exemple, algú
que pren sovint peix blau i nous no caldria que mengés aliments amb suplement
d’omega 3.
Hi ha risc per a la salut si en mengem més del compte?
En principi no, ja que es tracta d’aliments i no de medicaments. Però cal consultar
un professional sobre les quantitats més adients dels diferents aliments en funció de
les nostres característiques.

Has de saber que
• La dieta més funcional que hi ha és la mediterrània, alta en vegetals de tot tipus,
fruita, llegums, oli d’oliva i fruits secs.
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Interaccions entre fàrmacs i aliments
En fer-nos grans
•
•
•
•
•

Disminueix l’acidesa de l’estómac.
Disminueix la motilitat intestinal.
Canvia la nostra composició corporal: menys aigua i més greix corporals.
Disminueixen les funcions del ronyó i del fetge.
Tot plegat pot fer variar la nostra capacitat de metabolitzar els fàrmacs.

L’alimentació pot interferir en la medicació, i viceversa,
de manera que
• En potenciï l’efecte.
• El disminueixi.
• N’alteri l’efecte.

Un component del medicament pot interferir en la
nostra salut
La lactosa
• És un dels excipients més comú.
• Quasi el 20% dels medicaments el porta com a excipient.
• Cal evitar-los en cas d’intolerància extrema a la lactosa.
• Sovint present als antihistamínics, antibiòtics, calmants, antiàcids, antidepressius...
El sodi
• Alguns medicaments poden contenir quantitats importants de sodi.
• Cal evitar-los en cas d’hipertensió, malalties del cor o del ronyó.
• Quasi totes les formes efervescents contenen sodi.
• Cal demanar el medicament en una altra formulació:
- Analgèsics, antiinflamatoris, antigripals, antiàcids, expectorants, laxants,
suplements de calci, vitamines.
Glucosa i fibra: diabetis
• Glucosa:
- Present com a excipient en alguns medicaments, cal verificar-ne la quantitat.
• Fibra:
- Els suplements de fibra poden disminuir les necessitats d’insulina; per tant,
pot ser necessari haver d’ajustar la dosi d’antidiabètics orals o d’insulina.

Certs aliments que poden interferir amb els
medicaments
El suc de pomelo interfereix amb
• Medicaments per fer baixar el colesterol a la sang (Simvastatina).
• Antihistamínics.
• Medicaments per fer baixar la tensió arterial.
• Tranquil·litzants.
• Immunosupressors (ciclosporina).
Deixeu passar almenys 2 hores entre la presa del medicament i la ingesta del suc
(no més d’un got/dia).

Els cítrics
• Eviteu de prendre en el mateix moment els cítrics i els antiinflamatoris o l’aspirina,
per reduir el risc d’acidesa o reflux.
• Eviteu de prendre’ls amb anticoagulants que continguin alumini, ja que el suc de
taronja n’augmenta l’absorció.
Aliments rics en vitamina K
• Col, colifor, bròquil, col de Brussel·les i també l’all.
• Interfereixen amb els anticoagulants orals (Simtron) i disminueixen l’eficàcia del
tractament.
Llet, derivats lactis i suplements de calci
• Disminueixen l’absorció dels antibiòtics com les tetraciclines.
• No en prengueu al mateix moment que els bisfosfonats (Fosamax).
Aliments rics en tiramina
• Els formatges tipus rocafort o manxegos curats.
• Vi negre.
• Embotits curats.
• Alvocats i plàtans madurs.
• Xucrut.
• Xocolata.
• Conserves de peix.
Interfereixen amb els antidepressius inhibidors de la monoamino oxidasa (IMAO) i
poden causar crisis hipertensores.
La soja: beguda de soja, iogurts, fesols de soja, salsa de soja, tofu...
• Cal evitar-ne el consum amb els tractaments amb tamoxifè, amb el tractament
amb haloperidol i la warfarina.
• No els prengueu al mateix moment que la medicació per a la tiroide.
Aliments rics en cafeïna (cafè, te, xocolata, refrescos de cola, begudes
energètiques…)
• Eviteu-los amb la medicació per a l’asma (teofil·lina).
• Amb els antibiòtics alenteixen l’eliminació de la cafeïna: risc de palpitacions,
tremolors, suors...
L’alcohol
• S’ha d’evitar amb tots els medicaments que redueixen la vigilància (ansiolítics
com les benzodiazepines).
• També amb els analgèsics, o antitusius a base de codeïna o tramadol, i amb
alguns antidepressius.

• Els antihistamínics.
• Provoca somnolència i redueix els reflexos.
• Si es pren conjuntament amb aspirina o antiinflamatoris: reflux àcid, gastritis...

Sabies que
Alguns medicaments també poden donar
• Alteracions de la gana.
- La insulina, la cortisona, alguns antidepressius i alguns antihistamínics poden
donar gana.
• Irritació gastrointestinal.
- Per exemple, els antiinflamatoris no esteroides (AINES).
• Risc de carències en algun nutrient.
- Oli de parafina: impedeix l’absorció de vitamines liposolubles.
- Laxants a base de sals d’alumini: disminueixen l’absorció dels fosfats i la
vitamina A.
- Antiàcids: augmenten el risc de carència en vitamina B1 i de ferro.
Alguns aliments poden millorar l’absorció del calci
• Aliments rics en vitamina D.
- Peix blau.
- Ous.
• Aliments rics en vitamina K.
- Vegetals de fulla verda.
• La vitamina B6.
- Fruits secs, cereals integrals.
• Dieta suficient en proteïnes i greixos.
I alguns poden empitjorar l’absorció del calci
• El segó de blat (àcid fític) i aliments rics en oxalats (espinacs, tomàquets,
espàrrecs...).
• L’excés de sal.
• L’excés de proteïnes i greix en la dieta.
• Les begudes de cola.
• Els laxants, antibiòtics com les tetraciclines, els corticosteroides.

Alguns aliments poden millorar l’absorció del ferro
•
•
•
•

Carns vermelles, peix, marisc, botifarra negra (també el fetge, ronyons...).
Aliments vegetals rics en ferro.
Els aliments rics en vitamina C.
Les verdures de fulla verda, el germen de blat o el llevat de cervesa, pel seu
contingut en vitamina B9.
• La ingesta d’aliments d’origen animal ens permet assolir sempre bons nivells de
vitamina B12, imprescindible per a l’absorció del ferro.

I alguns poden empitjorar l’absorció del ferro
•
•
•
•

El te (tanins).
Aliments rics en fibra (fitats) com els cereals integrals, llegums, fruits secs.
La ingesta de llet al mateix moment que els suplements de ferro.
Els antibiòtics (tetraciclines).

Preguntes i respostes
La regalèssia, o els caramels/pastilles amb regalèssia tenen alguna
contraindicació?
És millor no abusar de la regalèssia si tenim hipertensió arterial. També poden
interferir amb la medicació com els diürètics o els betabloquejants.
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Alimentació i colesterol
El colesterol és un greix necessari per protegir els nervis i
formar hormones. En fabriquem nosaltres i també el prenem
amb els aliments.
Quan ens fan una analítica, mirem que surti alt el colesterol bo (HDL>50 ) i
per sota dels límits, el colesterol dolent ( LDL<130).
Si tenim alt el colesterol LDL i baix l’HDL augmenta el risc de patir
aterosclerosi, infarts i embòlies.

Com podem millorar els nivells de colesterol?
1. Amb l’alimentació, reduint el consum d’aliments rics en greixos saturats i
augmentant els que porten fibra.
2. Amb l’activitat física, fent cada dia almenys 30 minuts d’exercici
cardiovascular i 2-3 cops per setmana, exercici de tonificació.
3. Amb l’ajuda de medicaments o suplements nutricionals, com omega 3,
fibra, antioxidants…

Tipus d’alimentació
El tipus d’alimentació recomanada per reduir o prevenir els nivells alts de colesterol
es caracteritza per:
• Ser baixa en greixos saturats:
-

cal escollir les carns més magres (pit de pollastre, conill o gall dindi);

-

els productes lactis sempre descremats;

-

d’entre els embotits, trieu els pernils i traieu-ne sempre el greix visible;

-

només dos ous a la setmana, i

-

eviteu la brioixeria industrial, la mantega, els plats preparats, les salses, el
marisc i les vísceres.

• I rica en fibra:
-

1 plat de verdura i 1 d’amanida cada dia;

-

llegums 3 cops per setmana;

-

trieu la versió integral del pa, els cereals, la pasta i l’arròs;

-

entre 2 i 3 peces de fruita cada dia (preferentment senceres i amb pela quan
es pugui).

• A més es recomana utilitzar només oli d’oliva verge, tant per amanir com per
cuinar; escollir més peix que carn, i prendre cada dia 1 grapat de nous.

Exemple de menú
Exemple de planificació diària per tenir el colesterol a ratlla

PER ESMORZAR

Fruita.
Cereals integrals, o pa de sègol o integral amb confitura o
oli d’oliva.
Llet desnatada, omega 3 o beguda vegetal de soja, civada
o ametlles.

PER DINAR I
SOPAR
PER BERENAR

Amanida i/o verdura.
Llegums, arròs o pasta integral.
Peix blanc o blau, o carn blanca.
Fruita del temps o iogurt 0%.
1 grapat de nous + 1 fruita o iogurt 0%.

Preguntes i respostes
Quins aliments ens ajuden a pujar els nivells del “colesterol bo”?
Els aliments rics en omega 3 (peix blau, les nous i el gra de lli) i també els greixos
monoinsaturats, com l’oli d’oliva.
Quins aliments fan pujar el “colesterol dolent”?
Sobretot els aliments rics en greixos saturats, com el formatge, la mantega, la llet
sencera i les carns greixoses.
Quins aliments ens ajuden a fer baixar el “colesterol dolent”?
La fibra dels aliments integrals com l’arròs, la dels llegums (llenties, cigrons i
mongeta seca) i la de les verdures.

Has de saber que
• Incrementant el consum de fibra, reduint els greixos saturats i prenent
aliments rics en omega 3 els nivells de colesterol es poden reduir de manera
molt important!
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Els aliments i l’estat anímic
Una alimentació a base d’aliments naturals, poc
processats per la indústria i complets (sense refinar),
amb gran abundància d’aliments d’origen vegetal i de
peix, ofereix protecció davant els símptomes de depressió,
segons posa de manifest un estudi publicat en la revista
British Journal of Psychiatry.
Per mantenir l’estat anímic durant tot el dia
• És important que l’alimentació ens aporti els nutrients adequats.
• És important que no fem un consum excessiu de sucre ràpid (sucre, dolços,
brioxeria, caramels…) ja que la ingesta provoca una hiperglicèmia a la sang
seguida d’una hipoglucèmia reactiva.
• També és important que els neurotransmissors estiguin presents en el moment
adequat.

Quins són els nutrients adequats?
• Les vitamines B1, B2, B3 i B6, i magnesi: als cereals integrals, llegums, fruits
secs, llevat de cervesa, germen de blat.
• Vitamina B9 (àcid fòlic): verdures de fulla verda (espinacs, bròquil, bledes),
llevat de cervesa i germen de blat.
• Calci: als lactis, verdures de fulla verda, fruits secs, llegums, begudes de soja o
cereals enriquits, sardines en conserva.
• Vitamina B12: carn, peix, ous, lactis.
• Vitamina D: el greix dels productes lactis, el rovell d’ou, el greix del peix blau i
exposició solar d’entre 10 i 15 minuts/dia per sintetitzar-la.
• Antioxidants: betacarotens o provitamina A, que són els pigments de les
fruites i verdures de color taronja/vermell intens. Vitamina C (cítrics, kiwi, pebrot
vermell...) i vitamina E (oli d’oliva, fruits secs, alvocat...).
• Altres minerals antioxidants com el seleni: fruits secs, civada, arròs integral,
xampinyons...
• Zinc: carns, marisc, fruits secs, pipes de carbassa…
• Ferro: el marisc de closca (com les escopinyes i les petxines), la carn vermella,
el rovell de l’ou, el peix blau…
• Coure: fruits secs, llegums, xocolata, civada, marisc...
• Greixos mono i poliinsaturats: oli d’oliva, alvocat, fruits secs, llavors.
• Greixos omega 3: el greix del peix blau i els precursors d’omega 3 presents a
les nous, oli de nous, la llinosa...

Els neurotransmissors
• Han d’estar presents en el moment adequat.
• Dopamina
- És el neurotransmissor que s’activa als matins.
- Se sintetitza a partir de la tirosina, aminoàcid present en els aliments rics en
proteïnes.
- Ens interessa començar el dia amb un esmorzar que contingui aliments
proteics: lactis, pernil, tonyina...
• Serotonina
- És el neurotransmissor que ens ajuda a encarar la segona meitat del dia
relaxats i a preparar la son.
- Se sintetitza a partir del triptòfan, aminoàcid present en els lactis, plàtan,
fruits secs, llegums, gall dindi, ou.
- Per dormir bé ens interessa fer un berenar amb iogurt o un got de llet, i un
grapat de fruits secs o un plàtan.

Exemple de menú
Exemple de menú per sopar
SOPAR

Crema de verdures amb un grapat de flocs de civada.
Broqueta de gall dindi amb xampinyons i enciam.
Un plàtan madur.

Preguntes i respostes
Què és el quefir?
És una llet fermentada amb bacteris diferents que els del iogurt, de sabor més àcid i
que també ens ajuda a tenir una bona flora intestinal.
Si no prenc lactis fermentats, quins aliments puc prendre per tal de
mantenir en bon estat la flora intestinal?
Les verdures conservades en vinagre (confitats o variants) també contenen molts
bacteris, com la xucrut (col fermentada) o les tàperes i els cogombrets en vinagre,
que es poden afegir a les amanides.
I la xocolata?
És cert que la xocolata conté precursors del triptòfan, però també conté molècules
que són euforitzants: un bocí de xocolata negra a la tarda, millor que al vespre, ens
posarà de bon humor!

Has de saber que
• Ens ajudarà a dormir: un got de llet o una infusió de til·la amb mel.
• Un bon berenar per ajudar la son: un iogurt i un grapat de fruits secs.
• Per tal que tots els nutrients s’absorbeixin i arribin a totes les nostres cèl·lules,
cal que tinguem sempre un budell en plena forma: pensem en els lactis
fermentats com el iogurt per tal de tenir sempre una bona flora intestinal.
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Alimentació per cuidar les defenses
El sistema immunitari o de defensa és el conjunt de
mecanismes que protegeixen l’organisme d’infeccions
causades per paràsits, fongs, virus i bacteris, de l’exterior i
del mateix cos.
Amb l’edat:
• Hi ha menys cèl·lules de defensa i responen més lentament.
• Les estructures cel·lulars són més fràgils.
• Això provoca que les malalties s’allarguin més i que, per tant, alhora també
disminueixin les reserves de nutrients clau.

SÍMPTOMES de l’anomenada “baixada de defenses”
•
•
•
•
•
•

Panses (pupes) als llavis.
Cansament.
Ferides que tarden a cicatritzar.
Mal muscular.
Cabell que cau o fràgil.
Analítiques alterades (transaminases, ferro baix, glòbuls blancs…).

Amb l’alimentació podem ajudar a mantenir o augmentar les nostres defenses,
prenent una sèrie de nutrients clau.
• Vitamina C. La podem trobar en tota la fruita, sobretot els cítrics, també en el
kiwi, les maduixes i la pinya i en algunes hortalisses de color vermell, com els
pebrots i el tomàquet, sempre que els mengem crus!
• Vitamina D. La produeix el mateix cos gràcies al contacte amb el sol,
però n’hauríem de consumir sobretot a l’hivern, a través del peix blau, els lactis
i els ous.
• Vitamina A. Es troba en totes les fruites i verdures de color taronja o verd fosc,
i també als ous.
• Vitamina E. Oli d’oliva i llavors, fruits secs i l’alvocat.
• Ferro. Carns vermelles, peix blau i llegums.
• Seleni. El trobem en els llegums, els cereals i els fruits secs.
• Magnesi. El trobem en els lactis, verdures, llegums, cereals i la xocolata.
• Zinc i coure. Marisc, peix, ous i carn en són la font principal.
• Omega 3 i 6. Peix blau i productes enriquits.
• Probiòtics. Iogurts fermentats (tipus Actimel, quefir).
• Prebiòtics. Verdures filamentoses, all, ceba i fruita.

Aliments imprescindibles
• Lactis: iogurts i quefir, llet omega 3 i formatges curats.
• Cereals integrals, llegums i fruits secs.
• Fruita i verdura de color verd, taronja i vermell.
• Oli d’oliva, pipes de gira-sol i carbassa.
• Peix blau, ous, carn i marisc.

Altres aspectes per tenir en compte
• Un bon descans.
• Exercici.
• Relax.
• Contrast de temperatura.

Exemple de menú
Exemple de dieta funcional
ESMORZAR

Suc natural + iogurt o llet amb cereals o pa integrals.

MIG MATÍ

Iogurt fermentat + 1 grapat de fruits secs.

DINAR

Llegums o arròs integral amb peix blau o
carn i verdures + fruita.

BERENAR
SOPAR

Formatge o iogurt + nous + 1 fruita.
Crema de verdures + truita o peix + iogurt.

Preguntes i respostes
Quins aliments són imprescindibles per mantenir les nostres defenses?
Les fruites i les verdures crues, l’oli d’oliva verge, els iogurts, el peix, la carn i els
fruits secs.
Quins aspectes també són importants?
• La varietat en el tipus i la preparació dels aliments.
• Triar els aliments més naturals i rics en fibra.
• Un bon descans i la pràctica habitual d’exercici físic.

Has de saber que
Per mantenir altes les defenses caldria prendre cada dia:
• Un suc natural a base de cítrics,
• un iogurt,
• una amanida de vegetals de diferents colors amb oli d’oliva verge i 1 cullerada de
fruits secs, i
• 3 cops per setmana: llegums o arròs integral.
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Vitamines indispensables
per a la tercera edat
Què són les vitamines?
Són substàncies químiques imprescindibles per a la vida. Els aliments ens
han d’aportar totes les vitamines i en la dosi adequada per a un correcte
funcionament metabòlic.
Es classifiquen, segons la solubilitat en aigua o en greixos, en:
• Vitamines hidrosolubles (solubles en aigua): la vitamina C i les vitamines del
grup B.
• Vitamines liposolubles (solubles en greixos): les vitamines A, D, K i E.
Quasi totes les vitamines han de provenir dels aliments que mengem, tot i que
podem sintetitzar-ne algunes:
• Vitamina D: per la pell a partir de les radiacions solars.
• Vitamina B3: a partir del triptòfan.
• Vitamines K, B2 i B8: a partir dels bacteris intestinals.

Carència i excés de vitamines
La carència es pot produir en cas de malaltia i l’excés, si es prenen suplements. En
ambdós casos poden produir malaltia.

Les vitamines hidrosolubles
Vitamina C
• Necessària per a moltes funcions metabòliques.
• Manté la integritat de la pell i ajuda a cicatritzar les ferides.
• Facilita les funcions immunitàries.
• És un potent antioxidant: protegeix de l’envelliment prematur causat pels radicals
lliures.
• Ajuda a l’absorció del ferro present en els aliments.
• Millora el tractament de la diabetis tipus 2.
On la trobem?
- A les verdures com el pebrot vermell, el tomàquet, els espinacs, el bròquil, les
patates i el julivert.
- Als fruits vermells i al kiwi.
- I principalment als cítrics.
En tenim prou amb el consum diari de:
- Un got de suc de taronja natural,
- o dos kiwis petits,
- o un bol de maduixes,
- o un plat de bròquil al vapor,
- o mig pebrot vermell.
Grup de les vitamines B
Vitamina B1: és necessària per al metabolisme dels carbohidrats, els greixos i
les proteïnes. També per a l’estabilitat del sistema nerviós i per poder mantenir la
memòria i l’humor.
On la trobem?
-

Cereals integrals (civada), llegums, fruits secs, carn i peix, i al llevat de
cervesa i el germen de blat.

Vitamina B2: ajuda a la producció d’energia i a fabricar anticossos i glòbuls rojos; és
necessària per al manteniment de les mucoses i el bon funcionament dels ulls.
On la trobem?
- Derivats lactis, fetge i ous.
- Llegums secs i fruits secs.
- Llevat de cervesa i germen de blat.

Vitamina B3: és necessària per al metabolisme dels carbohidrats, els greixos i les
proteïnes, per a la síntesi de glicogen i per a la fabricació de neurotransmissors i
hormones.
On la trobem?
- Llegums, cereals integrals, fetge i altres vísceres, carn i peix.
Vitamina B5: també és necessària per al metabolisme dels carbohidrats, els greixos
i les proteïnes, i per a la formació d’anticossos. Ajuda a la producció d’hormones
i del colesterol i a la síntesi d’hemoglobina. És necessària per a la transmissió de
l’impuls nerviós.
On la trobem?
- En molts aliments: cereals integrals, rovell d’ou, fetge, llevat de cervesa…
Vitamina B6: ajuda a mantenir la glicèmia i a produir hemoglobina, a més de
participar en el transport de l’oxigen a les cèl·lules. És necessària per al bon
funcionament del cervell i del sistema immunitari i intervé en la síntesi i degradació
de les proteïnes. És necessària per reciclar l’homocisteïna.
On la trobem:
- En cereals integrals, llegums secs, carns i peix (fetge), llevat de cervesa i
germen de blat.
- En fruits secs i algunes verdures i fruites dessecades (prunes). Està
relacionada amb el creixement cel·lular i la producció d’energia.
Vitamina B8: necessària per a la síntesi de greixos i de glicogen, millora la qualitat
de les ungles.
On la trobem?
- En els llegums, fruits secs, verdures, el rovell d’ou, el fetge i les carns. També
en el llevat de cervesa.
Vitamina B9 (o àcid fòlic): serveix per fabricar i reparar el material genètic (que
no es facin mutacions) i noves cèl·lules. També és necessària per fabricar glòbuls
rojos i per prevenir l’anèmia. Ens ajuda a prevenir l’Alzheimer, la depressió i el
deteriorament cognitiu i també té un paper important en la prevenció dels riscos
cardiovasculars. Recicla l’homocisteïna. En les dones embarassades és necessària
per prevenir malformacions en el fetus.
On la trobem?
- Verdures de fulles verdes, llegums, fetge, algunes fruites i en el llevat de
cervesa i germen de blat.

Vitamina B12: ajuda a la síntesi del material genètic (ADN) i dels glòbuls rojos i al
manteniment de les cèl·lules nervioses. Recicla l’homocisteïna.
On la trobem?
- Només es troba en aliments d’origen animal: peix, marisc, ous, carn, llet i
derivats.

Les vitamines liposolubles
Vitamina A: millora la visió nocturna, necessària per al metabolisme dels ossos
i per al creixement dels epitelis i mucoses (pell, còrnia, bronquis, budell, mucosa
genital...). És imprescindible per a un bon sistema immunològic i per a la fabricació
de neurotransmissors.
On la trobem?
La podem trobar de dues maneres:
- En el món animal, com a àcid retinoic: fetge, oli de fetge de peixos, ous, lactis
amb tot el greix.
- En el món vegetal, en forma de betacarotens: fruites i verdures de color verd
intens, groc, taronja, vermell...
Vitamina D: participa de moltes funcions:
• Permet l’absorció del calci i del fòsfor als ossos: prevenció pèrdua massa òssia.
• Controla l’expressió genètica i la multiplicació cel·lular.
• Controla la tensió arterial.
• Té propietats antiinflamatòries i ajuda a tenir un bon sistema immunitari.
• També prevé la diabetis.
On la trobem?
- Quan ens toca el sol, convertim el colesterol en vitamina D, amb la qual cosa
cal prendre el sol entre 10 i 15 minuts sense protecció solar.
- També es troba en el peix blau, la mantega, el formatge i els lactis enriquits, els
ous de gallines alimentades amb pinso enriquit, el fetge (oli de fetge de bacallà)…
- Alguns medicaments impedeixen l’acció de la vitamina D: cortisona,
medicaments per a l’obesitat (Xenical o Alli), fenobarbital i la medicació
antituberculosa.
- D’altres medicaments l’amplifiquen, com les estatines i els diürètics thiazides.
Vitamina E: és un potent antioxidant, redueix l’envelliment cel·lular i neutralitza les
substàncies que poden lesionar les cèl·lules. També protegeix de l’oxidació tots els
greixos.
On la trobem?
- Es troba en l’oli d’oliva i en tots els olis vegetals, fruits secs, el germen de blat
i també en les verdures de fulla verda i l’alvocat.

Vitamina K: intervé en la coagulació de la sang i és necessària per a la
mineralització òssia. Té propietats antiinflamatòries i és important per a la salut
cardiovascular i el creixement cel·lular.
On la trobem?
- En les verdures de fulles verdes: família de les cols, espinacs, enciam,
julivert…
- En la carn, els menuts i productes fermentats com els formatges.
- Els bacteris del nostre budell en sintetitzen un 10% de la necessària.

Què hem de fer per aprofitar al màxim totes les
vitamines
•
•
•
•
•
•

No cuinar els aliments en excés.
Posar els aliments quan l’aigua bulli.
Tallar els aliments just abans de coure’ls i en trossos no gaire petits.
Preferir aliments integrals: en el segó hi ha totes les vitamines.
Excepció: arròs vaporitzat (B1)
No pelar la fruita que es pugui menjar amb pela.

Has de saber que
• Si l’alimentació és suficient i equilibrada és difícil que hi hagi deficiències: cal
no excloure cap grup alimentari i vigilar la pèrdua de vitamines per la cocció,
l’exposició al sol…
• La carència de vitamina B12 pot causar anèmia, debilitat, cansament, nàusees,
pèrdua de la gana, pèrdua de pes, confusió i pèrdua de memòria.
• De vegades la carència és deguda a la disminució de l’acidesa de l’estómac a
causa de la ingesta continuada de medicaments antiàcids o de laxants.
• Els betacarotens són una família de pigments (més de 400!). Alguns no són
precursors de la vitamina A:
- La luteïna i zeaxantina, que es troben al rovell de l’ou i al blat de moro i que
són importants per a la protecció de la màcula i del cristal·lí.
- L’astaxantina: antioxidant (algues).
- I els licopens: antioxidant (tomàquet).
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Aliments i aparell digestiu
El cos per funcionar correctament necessita proteïnes,
vitamines, minerals, greixos, glucosa… Aquests nutrients
es troben als aliments que habitualment ingerim, però per
tal d’aprofitar-los hem de fer-ne prèviament la digestió.

Per a una bona digestió cal
1. Mastegar i ensalivar bé els aliments.
2. Menjar a poc a poc, per tal de no engolir aire.
3. Triar i cuinar els aliments amb poc greix i sucre.
4. Estar en posició vertical (les 2 hores posteriors).
5. Menjar cada 4 hores quantitats moderades.
6. Beure força aigua entre les menjades.
De vegades aquest procés digestiu pot estar alterat per diferents causes i donar
problemes que influeixen en el nostre benestar i també en l’assimilació dels
nutrients.

Estratègies nutricionals per pal·liar algunes
alteracions de la digestió
• Acidesa (reflux, hèrnia de hiatus ): hem d’evitar el cafè, el te, l’alcohol, el gas, els
cítrics, el tomàquet, la xocolata, la menta, el picant, els greixos i fregits, la ceba,
l’all i el pebrot cru.
• Úlcera i gastritis: poden estar causades per l’Helicobacter pylori o per
medicaments com l’aspirina o altres antiinflamatoris. Cal reduir el consum
d’aliments crus i àcids, com ara la llimona, el vinagre, el tomàquet i els iogurts, i
menjar sovint, cada 3-4 hores.
• Gasos i inflor a la zona de l’estómac: cal menjar a poc a poc i mastegar bé.
Convé evitar els xiclets i les begudes amb gas, els nervis i l’estrès, i valorar una
possible intolerància a la lactosa.
• Estrenyiment: es recomana una alimentació rica en fibra (fruita, verdura, llegums
i aliments integrals), beure molt líquid, utilitzar l’oli d’oliva en cru, incrementar
l’activitat física i prendre aliments rics en pre i probiòtics, com ara els iogurts, el
gra de lli, el segó de civada...

Exemple de menú
Exemple de dieta funcional
ESMORZAR

Torrada amb oli i pernil + infusió.

MIG MATÍ
DINAR

Fruita madura i pelada o compota.
Pollastre o peix blanc (al vapor, bullit, a la planxa o al forn sense
torrar) amb arròs blanc, o pasta amb oli, o patata cuita + iogurt.

BERENAR
SOPAR

Galetes d’arròs amb formatge suau.
Sopa de tapioca o d’avena + pernil dolç o peix blanc + iogurt.

Exemple de dieta rica en fibra
ESMORZAR

Bol de iogurt amb cereals integrals i fruita.

MIG MATÍ
DINAR

Fruits secs.
Espinacs amb cigrons o llenties amb verduretes
+ peix o carn + fruita.

BERENAR
SOPAR

Pa de sègol amb oli + 1 kiwi.
Crema de verdures + truita + iogurt.

Preguntes i respostes
Què podem fer després d’un àpat molt copiós per afavorir-ne la digestió?
Podem prendre una infusió digestiva a base de regalèssia, menjar-nos un iogurt i
beure aigua amb gas.
I si sempre pateixo de gasos?
Van molt bé les infusions amb anís i fonoll, hem d’evitar la lactosa i no abusar de
l’enciam.
Per millorar els problemes d’estrenyiment deguts al sedentarisme cal prendre força
fruita i verdura cada dia, aigua i oli d’oliva cru.

Has de saber que
• Una bona digestió comença sempre a la boca, mastegant molt bé els aliments i
menjant a poc a poc en un ambient relaxat.
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Alimentació i càncer
Hi ha certs factors de risc per desenvolupar un càncer:
•
•
•
•
•
•
•
•

L’edat: fer-nos vells.
Història familiar de desenvolupar algun tipus de càncer.
Ser fumador o fumador passiu.
L’exposició solar.
L’abús de radiacions.
El contacte amb certs productes químics.
La infecció per alguns virus i bacteris.
I també l’obesitat, el sobrepès i el sedentarisme.

L’alimentació també està relacionada amb els factors de risc:
• Portar una dieta pobra en fruita i verdura i amb excés de greixos animals.
• L’exposició a certs productes químics presents en els aliments.

Prevenció
• Alimentació molt rica en aliments vegetals, pel seu contingut alt en vitamines,
antioxidants, minerals, fibra i fitonutrients.

Productes químics relacionats amb els aliments
• Els nitrits: les sals de nitrits s’utilitzen com a conservants en molts embotits.
• Els nitrats: es troben als vegetals i les hortalisses, provinents dels fertilitzants.
• Hidrocarburs aromàtics policíclics i amines heterocícliques: es produeixen
quan es cremen els aliments.
• Metilmercuri: s’acumula al peix blau.
• Cadmi: s’acumula al cap dels crustacis.
• Bisfenol A: es desprèn d’alguns plàstics en ser escalfats.
• Acrilamida: es forma en torrar o en fregir.

Consum moderat

Pràctiques correctes

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Embotits de color vermell (nitrits).
Conserves d’aliments fumats.
Peix blau de grans dimensions.
No abuseu de les carns a la brasa.
No abuseu dels fregits ni dels torrats.

Renteu curosament les fruites i les verdures.
Consumiu peix blau petit.
Vigileu que les paelles de tefló no estiguin ratllades.
No escalfeu plàstic al microones.
No abuseu de les barbacoes.

La prevenció
Mecanisme de defensa endogen
El nostre cos té mecanismes per reparar el dany cel·lular:
• Enzims com el superòxid-dismutasa, la catalasa, glutatió-peroxidasa…
• Cal aportar els nutrients necessaris: minerals, vitamines i altres antioxidants i
fitonutrients, per poder-los sintetitzar i completar l’acció reparadora.

Nutrients antioxidants

Altres nutrients

• Vitamina A: betacarotens, que trobem en tots els
vegetals de color taronja.

• Fibra vegetal: fruita, verdura,
hortalisses, llegums, cereals integrals,
fruits secs.
• Fitonutrients: compostos presents als
diferents vegetals i de gran capacitat
reparadora.
• Polifenols: all, ceba, porros, cols, fruites
vermelles, herbes i espècies.

• Vitamina C: cítrics, pebrot vermell, kiwi, meló,
maduixa, julivert, bròquil.
• Vitamina E: oli d’oliva, fruits secs.
• Zinc: peix, marisc, carn, germen de blat, llegums…
• Seleni: civada, cereals complets, nous del Brasil.

Per tal d’obtenir els màxims antioxidants i fitonutrients, cal consumir verdura, fruita i
hortalisses de tots els colors durant el dia.
Suc de taronja + 2 albercocs secs
o liquat de poma, pastanaga i taronja.

MATÍ:
groc i taronja
DINAR: violeta,
blanc i vermell
SOPAR: verd

Albergínies farcides de carn picada, amb sofregit de tomàquet, all i ceba
o crema de porros + pollastre amb prunes + maduixes.
Amanida variada i truita d’espinacs
o mongeta verda i patata + peix al forn amb ceba i tomàquet.

Preguntes i respostes
Quins vegetals són rics en betacarotens?
Pastanaga, moniato, carbassa, espinacs, bledes, préssec, albercoc, nectarina…
Quins vegetals són rics en vitamina C?
Taronja, mandarina, llimona, aranja, maduixa, kiwi, meló, pebrots, tomàquet, bròquil.
On es troba la vitamina E?
A l’oli d’oliva, en tots els fruits secs, el germen de blat, les pipes i l’alvocat.
Per què cal consumir fibra?
La fibra ajuda a la prevenció del càncer de còlon.
Quins aliments són més rics en antioxidants?
Els aliments vegetals de temporada sempre són els més rics en antioxidants i
fitonutrients.
On puc trobar més informació sobre la dieta mediterrània?
http://dietamediterranea.com
http://dietamediterranea.com/dietamed/piramide_CATALA.pdf

Has de saber que
• La dieta mediterrània és un tipus d’alimentació amb gran poder antioxidant
gràcies a la gran varietat d’aliments que la componen i a la utilització de les
espècies i condiments.
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Els minerals imprescindibles per a la salut
Una alimentació variada, equilibrada i adaptada hauria de ser suficient per cobrir les
nostres necessitats, però aspectes com:
• la falta de gana o canvis en la nostra alimentació (ja sigui per problemes de
dentició o per canvis familiars),
• les alteracions digestives o renals,
• la disminució de l’activitat física i,
• la presa de medicaments
poden dificultar l’absorció d’alguns minerals importants, com el ferro, el calci, el
magnesi, el zinc, el seleni i el crom.

És important
• No saltar-se cap àpat ni descuidar cap grup d’aliments.
• Donar més importància a la varietat i a la qualitat que no pas a la quantitat.
• Escollir aliments de temporada.

El ferro
• Molt important per transportar oxigen a totes les cèl·lules del cos. Es troba en les
carns vermelles, l’ou, les llenties, el peix blau i el marisc.
• Els aliments rics en vitamina C (la taronja, el kiwi, el tomàquet i el pebrot vermell)
n’augmenten l’absorció.

El calci
• Forma part de l’estructura dels ossos i les dents, i també és bàsic per a la
contracció dels músculs i per al cor.
• Es troba en els lactis i les begudes vegetals enriquides, les espines de peix (per
exemple, sardines de llauna i brou de peix), el sèsam i les ametlles.
• Per afavorir-ne l’absorció cal prendre també aliments rics en vitamina D.

El magnesi
• Té un paper clau en el sistema nerviós i també per evitar rampes i combatre
l’estrenyiment.
• Es troba en els fruits secs, la xocolata, els llegums i en algunes aigües.

Exemple de menú
Exemple de menú ric en calci, ferro i magnesi
L’ESMORZAR

EL DINAR I SOPAR
PER BERENAR

Fruita cítrica.
Barreja de cereals amb fruits secs i sèsam.
Llet amb cacau o beguda vegetal enriquida amb calci.
Amanida amb tomàquet i carrota i/o verdura de color verd.
Llegums o arròs (per dinar).
Peix blau, carn vermella magra o ous.
Fruita del temps + 1 porció de xocolata negra.
1 grapat de nous i ametlles + 1 tall de formatge.

Preguntes i respostes
Si no prenc llet ni derivats, amb quins aliments puc cobrir les meves
necessitats diàries de calci?
• Prenent cada dia 1 grapat d’ametlles,
• triant begudes vegetals enriquides,
• afegint sèsam a les amanides,
• fent brous de peix per preparar sopes, i
• menjant sardines de llauna.
Si no prenc gaire carn, com puc cobrir les meves necessitats de ferro?
• Menjant cada dia 1 ou,
• triant el peix blau,
• amb verdures de fulla verda, com els espinacs i les bledes, i
• escollint aliments enriquits en aquest mineral com alguns cereals d’esmorzar.

Has de saber que
Una alimentació variada perquè cobreixi les necessitats mínimes d’aquests minerals
ha d’incloure cada dia:
• 2 racions de productes lactis,
• almenys 1 ració de carn o peix,
• un grapat de fruits secs, i
• almenys 3 racions de fruita i verdura.
• I cada setmana: llegums (2-3 cops) i ous (3-4).
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Alimentació i dolor articular. Aliments que
poden millorar o empitjorar la malaltia
Artrosi i artritis, què cal fer?
•
•
•
•
•

Controls per detectar a temps la malaltia.
Si és necessari: perdre pes per no sobrecarregar les articulacions.
Mantenir una activitat física regular, sense sobrecarregar i alternada amb repòs.
Fer una alimentació rica en antioxidants.
Prioritzar els aliments més antiinflamatoris.

Aliments que ens ajuden
Els aliments rics en nutrients antioxidants neutralitzen els radicals lliures.
• Vitamina A: lactis sencers, mantega, oli de fetge de bacallà.
• Betacarotens: pastanaga, carbassa, meló, préssec, espinacs.
• Vitamina C: cítrics, kiwi, meló, maduixes, pebrot, bròquil, julivert.
• Vitamina E: oli d’oliva, olis de llavors, fruits secs, alvocat, germen de blat.
• Polifenols:
- En les fruites vermelles.
- All, ceba i porros.
- Api i carxofes.
- Família de les cols.
- Herbes i espècies.
Els minerals més importants:
• Calci: per a la reparació dels ossos, junt amb les vitamines K i D.
- Lactis i derivats, verdures de fulla verda, fruits secs, sardines en llauna, llegums...
• Sofre: reparació dels cartílags.
- Espàrrecs, all, ceba, ous.
• Zinc: reparació dels teixits; a més és antioxidant.
- Peix i marisc, carn, germen de blat, llegums, xampinyons.
• Potassi: ajuda a eliminar líquids i residus.
- Totes les verdures, fruites i hortalisses.
• Silici: prevenció del desgast del teixit articular.
- Civada, fruits secs, poma, plàtan.
• Seleni: antioxidant.
- Nous del Brasil, civada, cereals complets.
• Bor: antiinflamatori, evita el desgast de l’os pel que fa a l’articulació.
- Raïm, poma, pera, pastanaga, col, espinacs, avellanes.

Aporten calci

Aporten vitamina D

• Productes lactis: llet, iogurts i formatge (3-4 r./dia).

• Rovell d’ou.

• Marisc i peixos amb espines (sardines de llauna, boquerons,
brou de peix…).

• Peixos blaus.

• Verdures (espinacs, bledes, bròcoli...).

• Formatge.

• Fruits secs (ametlles, avellanes) i sèsam.

• Mantega.

• Llegums (faves, cigrons, llenties).

• Prendre el sol.

• Aliments enriquits (sucs, begudes de soja…).

• Oli de fetge de bacallà.

Aliments que ens ajuden
Ens ajuden

Cal evitar

Aliments rics en omega 3

• Alcohol: en excés o d’alta graduació.

• Ajuden a reduir la inflamació: peix blau, nous, oli de
llinosa.

• Carbohidrats refinats: sucre,
refrescs, farina blanca, arròs i pasta
blancs.

Cereals integrals no refinats
• Són rics en glutamina, que ajuda a la síntesi de
glucosamina en les articulacions: arròs i civada.
Aliments rics en colagen
• Ajuden a la reparació del cartílag: peus de porc, brous
fets amb espines i pell de peix, suplements de cartílag
de tauró.

• Greixos saturats: carns vermelles,
embotits, cansalada, salsitxa,
mantega, formatges curats.
• Greixos trans: aliments processats,
brioixeria industrial, menjar ràpid (fast
food).

També ens ajuden les herbes i espècies
•
•
•
•
•
•
•
•

Cúrcuma i gingebre: antiinflamatoris i calmants del dolor.
Pebre de Caiena (capsaïcina): calma el dolor.
Romaní i orenga: antioxidants, netegen.
Te verd: molt antioxidant.
Cua de cavall (silici): remineralitzant.
Harpagòfit: antiinflamatori i calmant del dolor.
Salze: ric en salicina, antiinflamatori.
Algues: ajuden a alcalinitzar la dieta i a captar metalls pesats.
• Raïm, poma, pera, pastanaga, col, espinacs, avellanes.

Exemple de menú
Els àpats del dia
ESMORZAR
MIG MATÍ
DINAR
A MITJA TARDA
SOPAR

Suc de taronja o pomelo, 1 kiwi, 2 prunes.
1 got de llet 0% amb 2 cullerades de civada i 1 cullerada de llavors de
llinosa triturades.
Un te verd amb llimona i un grapadet d’ametlles.
Amanida variada (hortalisses de tots colors).
Cigrons amb verdures variades (ceba, tomàquet, pebrot..) i bacallà.
Una magrana o un bol de maduixes.
Un iogurt 0% amb canyella i una infusió de romaní.
Sopa de verdures (porro, carbassa, ceba i pastanaga).
Salmó en papillota amb all i julivert.
Formatge fresc.

Preguntes i respostes
Quin seria l’esmorzar adient per a una dieta antiinflamatòria?
Un te verd amb llimona, pa de sègol amb oli d’oliva i un iogurt 0% amb fruites
vermelles i llavors de llinosa.
Quins aliments són rics en omega 3?
El peix blau (sardines, seitó, tonyina, bonítol, salmó, verat) i en tenen greixos
precursos les nous, l’oli de nous, les llavors de llinosa (triturades), l’oli de llinosa…
On trobem la vitamina A o els seus precursors, els betacarotens?
Els lactis amb tot el greix (la mantega, la nata, els formatges curats) són molt rics en
vitamina A, com el rovell de l’ou i el fetge d’oli de bacallà.
Els betacarotens es troben en totes les verdures, hortalisses i fruites de color
taronja, vermell (pastanaga, albercoc, moniato, préssec…).
Per què ens va be la cúrcuma?
És una espècia que té propietats antiinflamatòries i alleugereix el dolor.
Què és el colagen?
És una proteïna que forma part dels teixits que formen l’articulació i dels ossos.

Has de saber que
Per afavorir una dieta antiiflamatòria cal seguir la dieta mediterrània.
• Consum d’aliments frescos.
• Gran varietat de verdures, hortalisses, fruites i bolets.
• Mengeu regularment aliments de la família de les cols.
• Restringiu els greixos no saludables.
• Prioritat a l’oli d’oliva i als greixos omega 3.
• Restringiu el consum de productes elaborats amb farines refinades.
• Incorporeu a la dieta cereals integrals, llavors i fruits secs.
• Augmenteu el consum de llegums.
• Consumiu regularment herbes i espècies (farigola, romaní, cúrcuma, llorer,
canyella...).
• Opteu pel te i les infusions abans que el cafè.
• Si teniu el costum de beure vi, millor vi negre (i sempre amb moderació!!).
• Reduïu l’estrès!!

Algunes persones poden empitjorar amb els aliments següents
• Les solanàcies: tomàquet, patata, pebrot, albergínia.
• Els oxalats: espinacs, remolatxa…
• Els aliments rics en purines: brous de carn i peix, carn picada, embotits, arengades, marisc,
coliflor, llegums, espàrrecs, xampinyons...
• El tabac, la cafeïna i els cítrics.

