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TALLER DE SALUT 
Sessió 2 

ALIMENTACIÓ EQUILIBRADA 
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   ALIMENTACIÓ EQUILIBRADA 

 Per viure 
necessitem  

 Energia(Kcal) 
 

(SEXE/EDAT/ 
NIVELL 
ACTIVITAT) 

ALIMENTS 

50kcal/Kg. pes/dia      edat escolar 

40kcal/Kg. pes/dia      edat adult 

NUTRICIÓ (Digestió) 
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 És un acte voluntari mitjançant el qual prenem els 
aliments portadors de les substàncies nutritives 
necessàries per al manteniment de l’organisme 

 
EDUCACIÓ 
         

ALIMENTACIÓ 
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Un cop els aliments han arribat al nostre organisme, 
pateixen una sèrie de transformacions, per tal que 
puguin ser aprofitats (digestió). 

ACTE INVOLUNTARI 

NUTRICIÓ 
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NUTRICIÓ 

   MALA ALIMENTACIÓ = MALA SALUT 
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 Ens aporten energia i representen del 55% al 60 % de les Kcal 
totals 

 
●   Senzills 
●   Complexos 

HIDRATS DE CARBONI 
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 Són elements estructurals representen el 13% de les Kcal 

totals (funció plàstica) 
 

PROTEÏNES 
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  Aporten energia  i han de representar del 25% al 30 % de 

les calories totals 
 
                                   - Saturats (greix animal) 
                                   - Insaturats (greix vegetal) 

GREIXOS 
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 Són elements reguladors 
 

 Estan presents en tots els aliments  en quantitat necessària 
perquè no tinguem carències 

VITAMINES I MINERALS 
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 Normes de conservació 
 
● Refrigeració 

 
 

 
● Congelació 

 
 

 
 

CONSERVACIÓ I CUINAT DELS ALIMENTS 
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 Normes higièniques 
● Rentat:                      De les mans   

        
        
       Dels estris de la cuina 
 
 

De la cuina    

CONSERVACIÓ I CUINAT DELS ALIMENTS 
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 Normes de conservació 
 

● Els aliments cuinats s’han de conservar 
 

 

Recipient 

tapat 
  
   

Frigorífic 

CONSERVACIÓ I CUINAT DELS ALIMENTS 
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 Maneres de cuinar 
   
Bullir             
Planxa               
Forn  
Rostir                
Fregir 

 

CONSERVACIÓ I CUINAT DELS ALIMENTS 
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DECÀLEG DE LA DIETA MEDITERRÀNIA 
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La Dieta Mediterranea 
 

 1. Utilitzeu l’oli d’oliva com a principal greix d’addició 
 
 

 2. Consumiu aliments d’origen vegetal en abundància:            
fruites, verdures, llegums i fruits secs 
 
 

DECÀLEG DE LA DIETA MEDITERRÀNIA 
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 3. El pa i els aliments procedents de cereals (pasta, arròs i 
especialment els productes integrals) han de formar part de 
l’alimentació diària  
 

                                                                                    
 

 
 4. Els aliments poc processats, frescos i de temporada són els 

més adequats 
 

DECÀLEG DE LA DIETA MEDITERRÀNIA 
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 5. Consumiu diàriament productes làctics  
 
 

 
 

 
 6. La carn vermella s’hauria de consumir 

amb moderació i, si pot ser, com a part de 
guisats i altres receptes. Les carns 
processades haurien de consumir-se en 
quantitats petites i com a ingredients 
d'entrepans i plats 
 

DECÀLEG DE LA DIETA MEDITERRÀNIA 
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 7.  Consumiu peix en abundància i ous amb moderació 
                                                                 

 
 

 
 

 
 8. La fruita fresca hauria de ser les postres habituals. 

Dolços i pastissos haurien de consumir-se ocasionalment 
                                   

DECÀLEG DE LA DIETA MEDITERRÀNIA 
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 9. L’aigua és la beguda per excel·lència del món 
mediterrani.  El vi ha de prendre’s amb moderació i 
durant els àpats  
 
 
 
 
 

 10. Realitzar activitat física tots  
els dies és tan important com menjar  
adequadament 

DECÀLEG DE LA DIETA MEDITERRÀNIA 

20 



http://www.atencioprimariaicsbcn.wordpress.com 

Piràmide de la dieta mediterrània 
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 NO saltar-nos cap àpat: Si a l’hora de l’àpat no tenim gana, 

almenys, menjar una mica de pa, fruits secs o una fruita 
perquè si no  al cap de poc, augmenta la irritabilitat, hi ha 
pèrdua de concentració, de memòria, cansament i falta 
d’atenció.  
 
 
 

 Sociabilitzar l’acte de menjar:  menjar es pot convertir en 
un acte social agradable si es comparteix amb amics, 
familiars, etc.  
 



 

  

COM MENJAR I CUINAR 
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 Mantenir  hàbits higiènics correctes: rentar-se les mans 
abans dels àpats, rentar bé la fruita i verdures i qualsevol 
aliment que es consumeix cru. Mantenir la cuina neta i 
extremar les precaucions en la preparació i conservació 
dels aliments.  
 
 
 
 

 Cuinar els aliments de forma sana. Les maneres més 
recomanables de cuinar els aliments són bullir, coure al 
vapor, a la planxa i al forn (convencional i microones).  
 
 

COM MENJAR I CUINAR 
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 Eviteu l'excés de consum de sal: l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) recomana consumir-ne com a molt 5 grams al dia. 
Utilitzar espècies (pebre, fonoll, canyella, vainilla, clau) i herbes 
(llorer, romaní, orenga) ajuden a no perdre gustos i descobrir-
ne de nous 

 
 
 

 Destineu un temps suficient a l’àpat  
      i feu-ho asseguts, tranquil·lament, 
      mastegant bé els aliments 

 
                                                  

COM MENJAR I CUINAR 
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 Hem de menjar amb varietat 
 No hem de menjar gaire 
 Cal evitar l'excés de greixos 
 Hem de menjar aliments rics en fibra 
 Cal limitar el consum de sucres simples 
 Cal reduir el consum de sal 
 Si es beu alcohol, cal fer-ho amb moderació 
 És important beure 1 l i ½  d’aigua al dia 

CONCLUSIONS 
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RECOMANACIONS PER A LA SETMANA 

• Busquem una etiqueta? 
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