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Què menges?
Per menjar correctament:
1. Cal dedicar-hi un mínim de temps
2. Intentar fer-ho en companyia sempre que sigui possible
3. Evitar massa àpats distrets davant el televisor
4. Menjar aliments de temporada
5. Tenir en compte les receptes tradicionals
6. Tastar coses noves
7. S’ha d’assaborir cada menjar

La Piràmide dels
Aliments

Llet, iogurt, formatges...
una miqueta cada dia

Verdures i hortalisses
n’has de menjar força
sovint i cada dia

AIGUA
has de beure
sovint i vàries
vegades al dia

S’ha de menjar ocasionalment:
begudes ensucrades, embotits, xips,
llaminadures, brioixeria...

De carn, peix, ous o llegums
s’ha de menjar una mica cada dia

Fruites fresques
cada dia i has de
demanar que siguin
de la temporada

Pa, cereals, arròs,
pasta...
N’has de menjar cada
dia, ja que et
donen la major
part de l’energia
que necessites
Pots identificar cada aliment per nosaltres? I pintar-los amb el color que correspongui?

Com cuines?
La manera com es cuinen els aliments és definitiva
a l’hora de decidir amb quina freqüència podem menjar-los.
Ens convenen sovint les patates bullides, al forn o en puré,
però quan són fregides passen a dalt de tot de la piràmide.
Hem de pensar també en aprofitar i evitar el malbaratament.
Com ja sabeu els productes de dalt de la piràmide se n’han de menjar poc.
Els de baix de la piràmide són més recomenables, però sempre tot amb moderació.
Necessitem que ens ajudis a trobar
cada descripció a dins de la piràmide i
ho senyalis amb una fletxa.

12. El pastissos i els dolços s’han de
menjar molt de tant en tant

13. Fregint amb oli abundant s’hi
cuina patates xips, ous fregits,
arrebossats... Hem de menjar-ne
ocasionalment, no cada dia

11. Vigileu amb els plats amb salses,
n’heu de menjar ocasionalment
9. A la cassola s’hi fan
uns plats molt típics de
la cuina catalana

10. L’arròs a la paella es pot
cuinar de moltes maneres:
amb peix, marisc, verdures,
pollastre...
7. A la brasa, molt
sovint s’hi cuina, peix,
carn i verdures

8. Les sopes poden
ser fredes o calentes i
sempre et faran sentir
molt bé

5. A la paella amb un xic
d’oli d’oliva es pot cuinar
gairebé de tot

1. Amanida amb
un xic d’oli d’oliva
1

2. Per cuinar un còctel de
fruites només ens cal un
ganivet i un bol
3. Cuinar al vapor és
molt saludable

6. Cuinar al forn és genial i
molt fàcil

4. Al microones no només
s’hi escalfen coses, també
s’hi pot cuinar peix,
verdures, pollastre...

Algunes idees per fer el teu menú
Per esmorzar

És molt recomanable esmorzar a casa abans d’anar a escola.

A mig matí

A primera hora

En un esmorzar complet hi hauria d’haver: FARINACIS (pa, torrades, cereals d’esmorzar...)
LACTIS (llet, iogurt i ocasionalment formatge) i FRUITA (fresca de temporada).
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Per berenar
Es poden oferir diferents tipus d’aliments; els més recomanables són els CEREALS i derivats,
els LACTIS i/o la FRUITA FRESCA i la FRUITA SECA. També és aconsellable en el berenar beure
AIGUA.

1 o 2 peces de frui
ta fresca i
bastonets de pa

Un iogurt o un got de llet
amb musli

Un grapat
de fruites
seques (no
us,ametlle
s,
avellanes..
.)

uites
Macedònia de fr
gurt
fresques amb io

rmatge,
Entrepà de fo
de pernil, etc

La millor beguda
per acompanyar el
berenar és l’aigua.

T’hem deixat alguns espais buits perquè els emplenis amb les teves receptes per
esmorzar o berenar. O si ho prefereixes perquè dibuixis els nostres plats

Per dinar (l’àpat més important del dia)
riat

enjar va
El més important és m

CADA DIA S’HAN DE
MENJAR ALIMENTS DE LA
PART BAIXA DE LA
PIRÀMIDE; ESPECIALMENT
CEREALS, FRUITA I
VERDURA

Com a mínim un dia a la setmana heu de menjar peix, un altre carn i dos llegums
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

PASTA

LLEGUMS

ARRÒS

VERDURA

LLEGUMS

FRUITA SECA I OU

CARN O PEIX

FRUITA

FRUITA

CARN O PEIX
FRUITA

FRUITA

FRUITA

US DEIXEM ALGUNES RECEPTES PER COMENÇAR

fruita:
> Còctel de fruita

carn:
> Estofat de patates,
rc
carxofes i carn de po

Per sopar

llegums:
> Guisat de
llenties amb
verdures i xoriço

peix:

> Filet de peix amb
tomàquet al forn

cereals:
> Macarrons amb
verdures i formatge

I recorda d’afegir verdures a les
teves receptes

, pots seguir els consells del dinar a l’hora de fer el teu menú, però has de
tenir en compte de no repetir el mateix que al dinar i recorda que menjar variat és el secret
d’alimentar-se bé

Et mous prou?
Fer exercici és tan essencial com menjar bé,
sempre d’acord amb la nostra edat i capacitat;
ens ajudarà a trobar-nos bé.
A més, l’activitat física que fem determinarà la
quantitat i el tipus de menjar que necessitem
per equilibrar la despesa energètica.

Llista de la compra
Fer la llista de la compra és molt
important per tenir una alimentació
saludable
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Pensa en el teu menú i compra el que tinguis
previst menjar en els propers dies

MENÚ XICS DEL DIA
Plat únic o:
> Setmana 1
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
> Setmana 2
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Primer

Segon

Postre
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