ÀPATS SALUDABLES.

L’alimentació ha de ser equilibrada i variada per ser saludable. Es important repartir el
aliments en diferents àpats diaris.

5 àpats diaris

Esmorzar
Mig matí
Dinar
Berenar
Sopar

S’ha d’evitar menjar molt de pressa

Si ens saltem algun àpat després tindrem més gana i ansietat per menjar.

1

1. Esmorzar/Mig matí
Cal esmorzar cada dia abans d’anar a l’escola. T’ajudará a tindra una millor energia al llarg de la
jornada.
A mig matí a l’hora del esbarjo un àpat complementari.




Cereals preferiblement integrals.

La millor beguda és l’aigua o la llet (els sucs, encara que siguin naturals, i altres begudes ensucrades, com menys, millor).


Làctis millor desnatats o semidesnatats. De manera mes ocasional formatges.


Fruita fresca de temporada.
Exemples:

Opcions d'entrepà:
 Formatge tendre i formatge
fresc.
 Tonyina en conserva (màxim 1
cop/set).
 Pernil país (sense greix), pernil
cuit, gall dindi (màxim 1 cop per
setmana).
 Alvocat
 Cremes de fruites seques
(d'avellanes, d'ametlla, de
cacauet...)

1. PRIMERA HORA: llet i torrades amb oli d’oliva
verge extra MIG MATÍ: mandarines i un grapat de
fruita seca
2. PRIMERA HORA: bol de iogurt amb daus de
poma i musli MIG MATÍ: entrepà de truita
3. PRIMERA HORA: llet amb flocs de blat de moro
MIG MATÍ: un plàtan i un grapat de fruita seca
4. PRIMERA HORA: macedònia de fruita fresca
amb iogurt i musli MIG MATÍ: pa amb xocolata
5. PRIMERA HORA: pa amb tomàquet i formatge
MIG MATÍ: una pera i un grapat de fruita
dessecada (panses, orellanes, prunes seques...)
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2. Dinar:
El dinar és l’àpat mes important del dia tant en quantitat com en varietat d’aliments.
L’estructura tipus de l’àpat del dinar és la següent:
Primer plat: farinacis i/o llegums i/o verdures
Segon plat: aliment proteic (carn, peix, ous o llegums)
Guarnició: verdures i/o farinacis
Postres: fruita fresca del temps
Pa integral i aigua
Oli d’oliva verge extra per cuinar i amanir

- Macarrons saltats amb verdures i
gratinats amb formatge.
- Filet de bruixa amb tomàquet al forn.
- Rodanxes de taronja.
- Pa integral i aigua.

- Amanida variada (enciam, escarola,
ceba, pastanaga ratllada, raves...).
- Paella mixta (carn i peix).
- Macedònia de fruita de temporada.
- Pa integral i aigua.

3. Berenar:
A mitja tarda, coincidint amb l’hora de sortida de l’escola i l’inici de les activitats extraescolars

La millor beguda per acompanyar el berenar és l’aigua (els sucs, encara que siguin naturals, i
altres begudes ensucrades, com menys, millor).

- Una o dues peces de fruita

fresca i bastonets de pa
integral.
- Un grapat de fruites seques
crues o torrades (nous,
ametlles, avellanes...).
- Pa amb xocolata negre,
entrepà de formatge, etc.
- Un iogurt o un got de llet amb
musli.
- Macedònia de fruites
fresques amb iogurt.

3

4. Sopar:
Han d’estar presents els mateixos grups bàsics d’aliments que en el dinar, i l’estructura és la
mateixa.


L’aportació energètica hauria de ser inferior a la de l’àpat del migdia.

Exemples:


Sopa de verdures i pistons.





Truita de patata amb
tomàquet amanit.





Plàtan.



Pa integral i aigua.




Amanida d’enciam, espinacs,
canonges, poma i nous.
Crema de cigrons amb encenalls
de parmesà.
Mandarines.
Pa integral i aigua.

És aconsellable programar el sopars amb antelació, a partir de la programació de dinars.
D’aquesta manera s’evita la improvisació.

MÉS RECOMENACIONS:
ALIMENTS VERDS!
Aliments

Freqüencia de consum

Verdures i hortalisses
Fruites
Peix blanc i blau
Carns magres
(evitar carns processades: salsitxes,
frankfurt, hamburgueses, …)

Mínim 1 plat al dia
2-3 peces al dia
2 cops per setmana

Ous
Llet i derivats semidesnatats o
desnatats
(1 got de llet = 2 iogurts = 125 gr. de
formatge
fresc = 40 gr. de formatge semi)
Llegums
Pasta (preferentment integral)
Arròs (preferentment integral)
Pa, millor integral (1 ració = 2-3 llesques
petites)

3 o 4 unitats per setmana

Aigua

En tots els àpats

Màxim 4 cops per setmana
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2 a 3 racions per dia

Mínim 2 cops per setmana
1-2 cops per setmana
1-2 cops per setmana
2-4 racions al dia

Coccions aconsellades:








· Planxa
· Forn, papillota
· Vapor
· Microones

Limitar fregit o arrebossar.
Utilitzar com a màxim 3 cullerades soperes d’oli d’oliva al dia.
Cal reduir: llaminadures, begudes ensucrades, brioixeria, menjar ràpid, derivats carnis
processats.
Temps dedicat a les “pantalles” menys de 2hores.
Augmentar l’activitat física diària: pujar escales, caminar, ballar...
És important dormir entre 9-10horas el nens de 5 a 12 anys i entre 8-9horas a partir
dels 13 anys.

ALIMENTS VERMELLS
 Brioixeria, galetes, cereals d’esmorzar ensucrats, xocolata, pastissos, gelats,
postres làctiques dolces, llet condensada, formatges curats, mantega, nata
 Salses: maionesa, quetxup,…
 Sucs de fruita, refrescos: cola, llimonada,…
 Snacks: patates xips, fruita seca fregida,…
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Dilluns
1a setmana

Dimarts
Crema de
pastanaga amb
rostes
Rostit de gall dindi
amb ceba, patata i
pebrot vermell
Mandarines

Dimecres
Coliflor amb
salsa de
tomàquet i
gratinada amb
pa ratllat
Truita de
patata i ceba
amb amanida
d’enciams
variats, ceba
tendra i olives

Dijous

Escudella
(galets,
cigrons, col,
etc.)
Filet de rosada
al forn amb
amanida de
pastanaga
ratllada i col
llombarda

Amanida
completa
(enciam,
tomàquet,
remolatxa i
blat de moro)
Paella (verdura
i peix)

Divendres
Mongetes seques
estofades amb
bledes i carbassa
Bunyols de bolets
amb pastanaga
ratllada
Taronja

Iogurt natural

Plàtan

Llesques de
pera
2a setmana

Trinxat de col,
patata i all tendre
Hamburguesa de
cigrons amb
amanida
d’enciam, olives
negres i poma
Pera

Arròs amb
salsa de
tomàquet

Bròquil
gratinat amb
beixamel

Botifarra a la
planxa amb
amanida de
pastanaga
ratllada i blat
de moro

Pollastre al
forn amb
patates
fregides
Bol de taronja i
plàtan

Iogurt natural

3a setmana

4a setmana

Arròs tres delícies
(pastanaga, truita,
pèsols)

Macarrons
amb salsa de
tomàquet i
formatge

Carn magra de
porc al forn amb
amanida
d’enciam,
remolatxa i nous

Truita de
carxofes amb
tomàquet
amanit

Bol de plàtan i kiwi

Mandarines

Llesques de
patata, tomàquet i
ceba al forn

Llenties amb
sofregit de
tomàquet i
ceba

Broqueta de
pollastre a la
planxa amb
hummus i
amanida d’enciam
i olives
Raïm

Filet de lluç
arrebossat
amb amanida
de pastanaga i
remolatxa
ratllades
Taronja
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Llenties
guisades amb
ceba i
pastanaga
Sèpia al forn
amb amanida
d’enciam,
ravenets i
olives

Fideuada
Ou al forn amb
verdures saltades
(porro, carxofa,
favetes i
pastanaga)
Mandarines

Macedònia de
fruita de
temporada
Llenties
guisades amb
pastanaga i col
Filet d’halibut
al forn amb
verdures
saltades
Taronja

Patata amb col
morada i ceba
Pollastre rostit
amb all i
llimona amb
amanida de
magrana i
escarola

Crema de carbassa
Mongetes seques
guisades amb
porro i pastanaga
Llesques de poma
amb suc de
llimona

Crema
catalana
Crema de
porro, nap i
moniato

Cigrons guisats
amb all i
julivert

Arròs amb
calamars i
pèsols

Truita a la
francesa amb
amanida de
daus de
pastanaga i
blat de moro

Macedònia de
fruita de
temporada

Pera

Sopa de pistons
Conill amb patates
al forn amb
amanida
d’espinacs,
taronja, pipes i
ceba tendra
Iogurt natural

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
1a setmana
Macarrons amb
Amanida de
Patata i
Gaspatxo (sopa
salsa de tomàquet i
llenties
mongeta
freda de
formatge
(tomàquet,
tendra saltades
tomàquet) amb
pebrot,
ceba
i
blat
amb
all
i
julivert
rostes
Pastís de truites
de
moro)
amb amanida
Pollastre al forn
Arr s de peix
d’enciam,
Sonsos fregits
amb amanida
Gelat de nata i
tomàquet i
(enfarinats) amb
d’enciam i
maduixa
pastanaga
samfaina
cogombre
(albergínia, pebrot
Albercocs
Llesques de
i tomàquet)
plàtan i kiwi
Pera
2a setmana

Arròs amb salsa de
tomàquet

Bròquil gratinat
amb formatge

Filet de lluç al forn
amb amanida
d’enciam i blat de
moro

Truita de patates i
ceba amb
amanida de
pastanaga ratllada
i olives negres

Prunes

Amanida de
cigrons
(enciam,
tomàquet,
pastanaga i blat
de moro)
Tires de sèpia
amb ceba i
porro al forn

Iogurt

Espaguetis amb
sofregit de
tomàquet i ceba
Pit de pollastre
arrebossat amb
ceba tendra, daus
de poma i pipes
Préssec

Divendres
Cigrons amb daus
de tomàquet
amanit amb salsa
pesto (alfàbrega,
all i oli d’oliva)
Bunyols de
carbassó amb
amanida
d’enciam i olives
Macedònia de
fruita de
temporada
Crema freda de
carbassó i
mongeta blanca
amb formatge
Salsitxes a la
planxa amb
patates fregides i
tomàquet amanit
Meló

Maduixes amb
suc de taronja
3a setmana

Llesques de patata,
ceba i tomàquet al
forn

Llenties amanides
amb salsa
vinagreta

Llibrets de llom
amb amanida de
pastanaga ratllada i
blat de moro

Truita a la
francesa amb
tomàquet amanit

Fideus a la
cassola
Filet de rosada
al forn amb
amanida
d’enciam i
olives

Cireres

Iogurt

4a setmana

Tirabuixons de
colors amb
formatge parmesà
Croquetes de
cigrons al forn amb
amanida de
tomàquet,
cogombre i olives
negres
Meló

Síndria

Ensalada russa
amb maionesa*
(patata, pèsols,
pastanaga i
mongeta verda)
Rodó de gall dindi
al forn amb
verduretes
(carbassó, pebrot,
ceba)
Prunes

Pizza casolana
quatre estacions
(xampinyons,
pebrot, cicerols o
tomàquets cherry
i formatge)

Amanida d’arr s
(enciam,
pastanaga,
tomàquet, ceba
tendra)
Cuixetes de
pollastre rostides
amb xampinyons
saltats

Macedònia de
fruita de
temporada

Nectarina

Gaspatxo (sopa
freda de
tomàquet) amb
rostes

Arròs a la
milanesa (ceba,
pernil curat,
pèsols)

Broqueta de
conill amb
patates
fregides i
amanida
d’enciam i blat
de moro

Filet de bruixa a
la marinera
(gambes i
musclos)

Empedrat de
mongetes seques
(tomàquet,
pebrot, ceba i
olives negres)

Iogurt
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Crema freda de
cigrons i
cogombre

Albercocs

Truita de
formatge amb
carbassó a la
planxa i amanida
d’enciam
Maduixes

L’ACTIVITAT FÍSICA.

 En l’aspecte físic, ajuda al bon desenvolupament dels rgans
vitals (cor, pulmons, etc.) i de l’aparell locomotor.
 Ajuda a establir una bona coordinació, a mantenir el pes i a
dormir més bé. A més a més, l’activitat física, millora el
benestar emocional.
 Per altra banda, l’activitat física és una eina per al desenvolupament social perquè fomenta la integració.

L’Organització Mundial
de la Salut recomana que
infants i joves realitzin 60
minuts al dia d’activitat
física, d’intensitat
moderada a intensa, per
tenir un bon
desenvolupament i una
bona salut, tant actualment com en el futur.

Exemples:
Dilluns
Matí

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Caminar fins
l’escola

Patinar fins
l’escola

Caminar fins
l’escola

Anar en bici a
l’escola

Caminar fins
l’escola

Pausa activa
entre classes

Pausa activa
entre classes

Pausa activa
entre classes

Pausa activa
entre classes

Pausa activa
entre classes

Migdia

Activitat física
al pati

Activitat física
al pati

Activitat física
al pati

Activitat física
al pati

Activitat física
al pati

Tarda

Caminar fins a
casa

Patinar fins a
casa

Caminar fins a
casa

Anar en bici a
casa

Caminar fins a
casa

Jugar al parc

Activitat
Jugar al parc
Activitat
extraescolar
extraescolar
esportiva
esportiva
IMPORTANT: si es va en bici o patinet és imprescindible l’ús del casc.

La pràctica regular d’activitat física té molts beneficis
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Passeig en
família

