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És important tindre bons hàbits d’alimentació des de 
xicotets, ja que ens permetrà tindre un cos sa i saludable 
quan siguem més majors. Així evitarem malalties i 
problemes de salut com l’obesitat, diabetis, el colesterol 
alt i la hipertensió.

Habitualment, la referència per a saber si tenim una 
adequada proporció de pes i altura és l’Índex de Massa 
Corporal (IMC)

Productes processats
A les botigues i supermercats, podem 
trobar multitud d’aliments, des de 
productes naturals, aquells derivats 
de la planta o animal sense patir una 
modificació, fins a aliments processats, 
que són els que habitualment 
veiem empaquetats i que són 
menys saludables perquè inclouen 
conservants, colorants, edulcorants, 
greixos i sucres, que presos en excés 
poden perjudicar la nostra salut.

Per això mantindre una dieta sana i 
equilibrada és important, aprofitant la 
rica gastronomia i aprenent a cuinar 
des de xicotets plats rics i saludables.

Consells
Incorporar diàriament aliments variats i realitza almenys 30 minuts 
d’activitat física

Pren diàriament diversos gots d’aigua 

Consumeix diàriament 5 porcions de fruites i verdures en varietat 
de tipus i colors

Redueix l’ús de sal

Limita el consum de begudes gasoses i ensucrades.

Consumeix diàriament llet, iogurt o formatge.

Lleva el greix a la carn i augmenta el consum de peix

Consumeix llegums i cereals

DIETA SALUDABLE
Una dieta saludable i realitzar exercici de 
manera habitual, són la base fonamental per 
a tindre bona salut i tindre bones relacions 
socials.

És molt important que no valorem a les 
persones només pel seu físic, cada persona 
és molt més que el seu cos, el seu color de 
pell o el seu aspecte, té sentiments i les 
mateixes ganes de jugar o més que les altres.

Una alimentació saludable consisteix a 
combinar de forma equilibrada diversos 
aliments que proporcionen els nutrients 
necessaris per a un correcte creixement i el 
desenvolupament de les nostres capacitats 
físiques i intel·lectuals.

Publicitat, internet i xarxes socials
La publicitat en la televisió i en les xarxes socials, solen tindre 
gran influència en el nostre comportament, ja que pensem 
que són sempre missatges positius i no solem posar en dubte 
el seu significat.

Però també podem trobar informació sobre productes, 
receptes i dietes que poden posar en perill la nostra salut, 
encara que esmenten estudis o informes no estan avalades 
científicament, i poden danyar el nostre organisme si no fem 
un adequat control i seguiment mèdic.

Cada cos i cada organisme és diferent, per això és important la 
funció dels nutricionistes perquè podem saber quins aliments 
són els més adequats per a cada persona.

A més, en Internet, podem trobar recursos i eines molt 
útils per a dissenyar una dieta saludable, com són la 
Piràmide dels Aliments i el Plat Saludable. Es tracta 
d’unes guies per a crear menjars i plats saludables 
atesa la relació en quantitat i qualitat d’aliments que 
han de formar part de cada plat.
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