L’alimentació saludable a l’etapa escolar
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Una alimentació saludable es defineix com aquella que és suficient,

equilibrada, variada, segura, adaptada al comensal i a l’entorn, i
sensorialment satisfactòria

PIRÀMIDE DE L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE
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Aliments de consum DIARI
Farinacis (pa, pasta, arròs, patata, llegums*): 4-6 racions**/dia
Fruites fresques: 3 racions/dia
Hortalisses i verdures: 2 racions/dia
Oli d’oliva: 3-6 racions/dia
Làctics (llet, iogurt, formatge): 2-3 racions/dia
Aigua: 4-8 racions/dia

Aliments de consum SETMANAL
Carn magra: 3-4 racions/setmana
Peix: 3-4 racions/setmana
Ous: 3-4 racions/setmana
Llegums: 2-4 racions/setmana
Fruita seca: 3-7 racions/setmana

Aliments de consum OCASIONAL
Pel seu contingut de sucre, sal i greixos saturats, es recomana reduir el consum de begudes ensucrades,
sucs, embotits i carns grasses, patates xips i altres snacks fregits i salats, llaminadures, brioixeria,
galetes, mantega, etc.
*Les llegums, per la seva composició nutricional, es troben en el grup dels farinacis i dels carnis.**Una ració correspon a la mesura de consum habitual.

DISTRIBUCIÓ DELS ALIMENTS AL LLARG DEL DIA
ÀPAT

ALIMENTS

Esmorzar i mig matí Cereals: pa, cereals esmorzar
Làctic: llet, iogurt, formatge
Fruita fresca (fruita seca)
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EXEMPLE
Esmorzar: bol de iogurt amb cereals/musli i ametlles
i nous
Mig matí: entrepà de formatge i raïm

Dinar

Farinaci: pa, pasta, arròs, patata, llegums*
Hortalisses i verdures: crua/cuita
Carni: carn, peix, ou, llegums*
Fruita fresca (iogurt o altres làctics)

1r plat: Macarrons saltats amb verdures i gratinats
amb formatge
2n plat: Filet de llenguado amb tomàquet al forn
Postres: Talls de poma amb mel
Acompanyament: Pa i aigua

Berenar

Cereals i/o làctic i/o fruita fresca o seca

Iogurt amb un grapat de fruita seca o amb
macedònia de fruita fresca

Sopar

Farinaci: pa, pasta, arròs, patata, llegums*
Hortalisses i verdures: crua/cuita
Carni: carn, peix, ou, llegums*
Fruita fresca (iogurt o altres làctics)

1r plat: Sopa de verdures i arròs
2n plat: Truita de patata amb tomàquet amanit
Postres: Mandarines
Acompanyament: Pa i aigua

Quantitat orientativa de racions d’aliments
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ESTRUCTURA DELS ÀPATS PRINCIPALS
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• Les verdures i hortalisses i els farinacis ocupen
la major part del plat
• Una petita part per als aliments carnis (carn,
peix, ous i llegums)
• Les postres estan constituïdes per fruita fresca

• Com a beguda l’aigua

L’OMS recomana:
• Prioritzar els aliments d’origen vegetal
• Prendre dues o tres peces de fruita i un parell de racions de verdura
• Prendre diverses vegades al dia pa, pasta, arròs o altres cereals, preferentment
integrals
• Substituir la carn grassa i els derivats càrnics per llegums, peix, ous i carns magres
• Prioritzar els olis vegetals (preferiblement oli d’oliva verge) respecte de la mantega
i la nata (greixos d’origen animal)
• Escollir làctics amb baix contingut de greix
• Prendre poca sal i aliments salats, i escollir sal iodada
• Minimitzar el consum de sucre, aliments i begudes ensucrades
World Health Organization (WHO). Regional Office for Europe. A healthy lifestyle. 2014.

Freqüències recomanades de consum d’aliments
en les programacions escolars
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GRUPS D’ALIMENTS
Primers plats
Arròs
Pasta
Llegums
Hortalisses i verdures (incloent les patates)
Segons plats
Carns
Peixos
Ous
Guarnicions
Amanides variades
Altres guarnicions (patates, hortalisses, llegums, pastes, arròs, bolets...)
Postres
Fruita fresca i de temporada
Altres postres ( preferentment iogurt, també formatge fresc, quallada, fruita seca)
Tècniques culinàries
Precuinats industrials
Fregits (segons plats)
Fregits (guarnicions)
Preparacions càrnies grasses

FREQÜÈNCIA SETMANAL
1
1
1-2
1-2
Freqüència
1-3
1-3
1-2
Freqüència
3-4
1-2
Freqüència
4-5
0-1
Freqüència
≤3/mes
≤2/set
≤1/set
≤1/set

COMPLEMENTAR L’ÀPAT DEL SOPAR
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Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

DINAR

Cigrons estofats amb
pastanaga i carbassó
–
Truita a la francesa
amb tomàquet, ceba
tendra i olives
–
Taronja

Mongeta tendra i
patata
–
Hamburguesa de
vedella a la planxa
amb motlle d’arròs
amb xampinyons i
enciam
–
Llesques de pera
amb un rajolí de
xocolata

Espaguetis amb salsa
de tomàquet i
formatge
–
Filet de rosada al
forn amb amanida
de pastanaga
ratllada i col
llombarda
–
Plàtan

Amanida completa
(enciam, tomàquet,
espàrrecs, pebrot
vermell i blat de
moro)
–
Paella mixta (carn i
peix)
–
Iogurt

Crema de pastanaga
amb rostes
–
Pollastre rostit amb
patata i escalivada
(pebrot, albergínia i
ceba)
–
Mandarines

SOPAR

Sopa de pistons
–
Croquetes de
pollastre amb
espàrrecs a la planxa
–
Bol de poma i kiwi

Rodanxes de
tomàquet amb
formatge fresc
–
Cuscús saltat amb
verdures i tonyina
–
Iogurt

Llenties guisades
amb verdures i daus
de pollastre
–
Mandarines

Bròquil gratinat
–
Truita de patata amb
escarola i olives
–
Macedònia

Arròs caldós
–
Lluç a la papillota
amb enciam i
remolatxa ratllada
–
Iogurt

Altres recomanacions...
• Escoltar l’infant sobre la quantitat de menjar que demana que es serveixi
• És preferible servir poca quantitat de menjar i donar l’opció de repetir
• Permetre que els infants repeteixin del primer plat i de les fruites
fresques, i limitar a una determinada quantitat el segon plat (especialment
en el cas de les carns)
• Assegurar que l’aigua sigui fàcilment accessible i que no se’n limiti el
consum. Evitar les begudes ensucrades (coles, taronjades, begudes
isotòniques, sucs, etc.)
• Presència de pa, preferentment integral, en els diferents àpats
• Utilitzar aliments frescos, de temporada, locals i de proximitat
• Tenir cura de la presentació i colors de les preparacions

ESPÈCIE

Metilmercuri

QUANTITAT DE MERCURI

PEIXOS
Emperador
Tonyina, bacora (diferents
espècies)
Nero
Llobarro
Rap
Lluç
Anxova
Sardina
Salmó

0.98
0.35-0.64
0.46
0.22
0.18
0.01
0.04
0.02
0.02

CRUSTACIS

L’European Food Safety Authority recomana
en dones i nens un consum màxim de:
100 g emperador o tonyina /setmana

Llamàntol
Llagosta

0.17
0.09

CEFALÒPODES

Calamar
0.07
Nivell màxim permès de 0,5g/kg en general i 1mg/kg per la
rajada, l’emperador, la tonyina, el rap, el llobarro i el bonítol

Els productes congelats no alimenten com els
productes frescos

• Cada dia:
Adopteu un estil de vida actiu (pujar
escales, anar caminant a l’escola).
• 3-5 dies per setmana:
Afegiu 60 minuts d’activitat física
d’intensitat moderada (caminar a
bon pas, anar amb bicicleta) o
vigorosa (córrer, saltar a corda,
practicar esports).

Escola Pere Vila, 23 de maig de 2017

Moltes gràcies!
Link d’interès: PAAS. ASPCAT
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