
Aliments de consum 

DIARI 

Farinacis: 4-6 racions/dia 

pa, pasta i arròs, preferentment 
integrals, patata, llegums** 

Fruites fresques: 3 racions/dia 

Hortalisses i verdures: 2 
racions/dia 

Làctics: 2-3 racions/dia (llet, 
iogurt, formatge) 

Oli d’oliva : 3-6 racions/dia 

SETMANAL 

Carn magra i blanca: 3-4 
racions*/setmana (màxim 2 
racions de carn vermella) 

Peix: 3-4 racions/setmana 

Ous: 3-4 racions/setmana 

Llegums**: 3-4 
racions/setmana 

Fruita seca: 3-7 
racions/setmana 



RACIONS 





Quantitats orientatives de racions d’aliments en el 
menjador escolar 





RESPONSABILITATS DELS ADULTS I DELS 
NENS A L’HORA DE MENJAR 

ADULTS: 
- Escollir els aliments i els moments dels 

àpats. 
- Oferir una ració d’aliment adaptada a 

l’edat i a la sensació de gana expressada 
pel nen. 

- Promoure un bon ambient a l’hora de 
menjar en família, oferint un model 
que asseguri l’adquisició d’hàbits 
saludables. 



RESPONSABILITATS DELS ADULTS I DELS 
NENS A L’HORA DE MENJAR 

NENS: 
- Menjar la quantitat d’aliment adaptada 

a la seva sensació de gana i sacietat. 
- Contribuir a generar un ambient 

harmoniós i relaxat. 





Beneficis per a la salut del consum de llegums 

Elevat contingut en proteïnes, fibra, CH complexes,Fe, 
vitamines del grup B, susbtàncies antioxidants 

Elevada sensació de sacietat 

Facilita i millora el trànsit intestinal 

Disminueix el colesterol i TG 

Produeix un baix IG 

Promou la salut cardiovascular 

Intervé en la prevenció d’alguns tipus de càncers 
(gastrointestinals) 

 

 











RESPECTAR LA SENSACIÓ DE GANA 
EXPRESSADA PELS INFANTS és 
important, sigui quina en sigui l’edat. 
Cal evitar forçar-los a menjar si no 
tenen gana, perquè no aprenguin a 
menjar més del que necessiten. 

LA BASE DE L’ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE ÉS L’AIGUA I ELS ALIMENTS 
VEGETALS FRESCOS I MÍNIMAMENT 
PROCESSATS: fruites, verdures i 
hortalisses, llegums, fruita seca, 
farinacis integrals i oli d’oliva verge 
extra. Les carns blanques, els peixos, 
els ous i els lactis s’hi han d’incloure 
amb menys freqüència i quantitat.  



PLANIFICAR ELS ÀPATS 
 
COMPRAR ALIMENTS DE TEMPORADA 
 
Els aliments pensats per estalviar temps a la cuina...poden ser més cars 
 
Els aliments més interessants...BONS, NUTRITIUS I BARATS 
- Els ous 
- La fruita seca 
- El peix 
- Pollastre i conill 
- La verdura de temporada 
- Cereals integrals 
- L’aigua 



CUINAR UNA VEGADA...MENJAR PER MÉS D’UN DIA 
Fons de rebost  
- Varietat de productes secs per personalitzar i alegrar els plats 
- Preparar bases, arròs, pasta, llegums, patates´...sofregit de ceba i 

tomata, verdures escalivades, saltat de bolets... 
Fons de nevera 
- Ceba sofregida 
- Salsa de tomata 
- Verdures escalivades 
- Patates bullides amb pell 
- Arròs bullit 
- Llegums cuits 
- Un rostit de carn 
- Un escabetx de verat, de sardina, de tonyina, de verdures, de pollastre 

 
 


