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El nostre programa educatiu “Vida Saludable” va comptar amb la col·laboració de destacats experts 

en nutrició pediàtrica per a l’elaboració de tots els seus materials:

Dr. Vicente Varea Calderón, cap de la Secció de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició de 

l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona; el Dr. Jaime Dalmau Serra, cap de la Unitat de Nutrició 

Pediàtrica de l’Hospital de la Fe de València; la Dra. Rosaura Leis Trabazo, cap de la Unitat de Gas-

troenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica de l’Hospital Clínic Universitari de Santiago de 

Compostel·la; la Dra. Elena Tort del Molino, metgessa especialista en medicina de l’educació física 

i l’esport, i docent en formació de tècnics esportius; la Dra. Silvia Meavilla Olivas, especialista en 

gastroenterologia, hepatologia i nutrició pediàtrica, i la llic. Alejandra Gutiérrez Sánchez, dietista 

nutricionista de la Secció de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica de l’Hospital Sant 

Joan de Déu de Barcelona.

4

Guia
alimentària



5



6

Pròleg
Aquesta guia s’adreça tant als pares com a totes les perso-

nes que de manera directa o indirecta siguin responsables 

de l’alimentació del nen, amb l’objectiu d’aconseguir un 

creixement i un desenvolupament adequats. 

Ateses les condicions en què vivim (ritmes accelerats i 

llargues distàncies fins als nostres domicilis), el men-

jador de l’escola s’està convertint en un pilar bàsic per a 

l’alimentació dels escolars. 

Aramark, com a empresa de restauració col·lectiva, 

és responsable de la dieta dels nens durant el dinar i, en 

molts casos, també a l’esmorzar i el berenar. 
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Per això les pàgines següents proporcionen nocions bà-

siques sobre els aliments i la seva distribució al llarg del 

dia. L’objectiu és informar els pares per aconseguir que 

l’alimentació dels seus fills sigui el més completa i varia-

da possible. Amb la finalitat de fer uns menús més salu-

dables, també s’explica la composició dels aliments i com 

s’han de combinar als diversos àpats. 

Els nens estan en ple creixement, i és responsabilitat tant 

dels pares com de l’empresa encarregada del menjador es-

tar en contacte permanent perquè entre tots siguem ca-

paços d’oferir-los una alimentació completa i equilibrada.
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1 Alimentació i nutrició: 
conceptes diferents 

Aquests dos conceptes es fan servir com a sinònims, tot i que, 
en realitat, no ho són. Tots dos estan implicats en l’«acte de 
menjar», però hi ha diferències entre ells. 

L’alimentació comprèn un conjunt d’actes voluntaris i conscients en què 

intervenen l’elecció, la preparació i la ingestió dels aliments, fenòmens 

molt relacionats amb el medi sociocultural i econòmic (medi ambient), 

i que determinen, si més no en gran part, els hàbits dietètics i els estils 

de vida que tindran els nens en el futur. En aquest procés és important 

treballar amb ells, ensenyant-los diversos aliments i modes d’elaboració. 

La nutrició és el procés biològic mitjançant el qual els organismes assimi-

len i utilitzen els aliments i els líquids per al funcionament, el creixement 

i el manteniment de les funcions normals. Fa referència als nutrients que 

componen els aliments i comprèn un conjunt de fenòmens involuntaris 

que es produeixen un cop s’han ingerit els aliments, és a dir, la digestió, 

l’absorció o pas a la sang des del tub digestiu dels seus components o nu-

trients, i el seu metabolisme fins a l’eliminació dels productes residuals.

ÉS MOLT IMPORTANT ASSEGURAR 
QUE ELS ALIMENTS SIGUIN DE LA 

MILLOR QUALITAT PERQUÈ CONTINGUIN 
TOTS ELS NUTRIENTS NECESSARIS, I A 
Aramark AIXÒ ÉS POSSIBLE PERQUÈ 
TREBALLEM AMB PROVEÏDORS DE 

PRIMERES MARQUES.

Guia
alimentària



9

Composició dels aliments 
Els aliments estan compostos per nutrients que es poden dividir en: 

2

Macronutrients
Es troben en una proporció més gran dins dels aliments, i l’organisme els neces-

sita en més quantitat. Es classifiquen en hidrats de carboni, lípids o greixos, i 

proteïnes. 

Micronutrients 

N’hi ha una quantitat més petita als aliments i, encara que l’organisme els ne-

cessita en una proporció menor, són fonamentals per al manteniment de la 

vida. Són les vitamines i els minerals. 



Nutrients energètics 

Serveixen per fer front a la despesa energètica que implica la renovació dels teixits, el desenvo-

lupament de qualsevol activitat física i el manteniment de la temperatura corporal. L’energia 

s’obté principalment per mitjà dels hidrats de carboni i els greixos, que provenen d’aliments 

com ara els cereals, els llegums, l’oli, etc. També s’obté energia de les proteïnes, però no és tan 

rendible des del punt de vista metabòlic. 

Nutrients plàstics 

Les seves funcions són formar els teixits de l’organisme durant el creixement i renovar els que 

ja s’han format. Els principals nutrients plàstics són les proteïnes, que formen part d’aliments 

com la carn, el peix, els ous i els làctics, així com alguns minerals (calci, fòsfor, etc.). 

Nutrients reguladors 
A aquest grup pertanyen les vitamines i els minerals que contenen aliments com la fruita, les 

verdures i les hortalisses. Les funcions que exerceixen són fonamentalment regular i equilibrar 

els processos metabòlics indispensables per a l’organisme. 
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També podem dividir els nutrients segons les funcions que fan a l’organisme:
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MACRONUTRIENTS 

Hidrats de carboni 
Aporten la font energètica i són els primers compostos que aprofita l’organisme. En funció de 

les unitats que els formen, es poden classificar en:

· Simples: són dolços, de digestió i absorció fàcils, i es fan servir ràpidament com a energia. 

Es troben a la melmelada, el plàtan, la mel, la llet...

· Complexos: no són dolços, s’absorbeixen més lentament i aporten una gran quantitat 

d’energia. Es classifiquen en: 

Digeribles, que són atacats fàcilment pels enzims digestius i s’utilitzen com a font d’energia. 

N’és un exemple el midó, que es troba a les patates, l’arròs... 

Els no digeribles no són atacats totalment pels enzims digestius i arriben sencers al còlon. 

És la fibra alimentària que hi ha a les verdures i les hortalisses, com també a la coberta dels 

llegums i alguns cereals. La fibra serveix per prevenir i combatre l’estrenyiment, redueix el 

colesterol total i millora el control glucèmic dels diabètics. En el cas dels nens, és preferible la 

fórmula edat + 5 = grams. 



Proteïnes 

Les proteïnes estan formades per pèptids i aminoàcids. N’hi ha vint tipus, nou dels quals són 

essencials, no es poden sintetitzar a l’organisme i són els que determinen la qualitat de la pro-

teïna. Com que l’organisme no les pot sintetitzar, és necessari que s’ingereixin per mitjà de 

l’alimentació.

La classificació de les proteïnes segons l’origen és:

· Origen animal: presents a la carn, la llet, el peix, els ous... 

· Origen vegetal: presents als llegums, l’arròs, la fruita seca... 

Les d’origen animal tenen una qualitat nutricional més gran. 

Lípids o greixos 
L’organisme els fa servir per produir energia. Es poden classificar en: 

· Saturats: són els que cal controlar a la ingesta diària. Es troben en aliments com la carn ver-

mella (procedent de mamífers, això és, la vaca, el xai, el porc, la vedella, etc.) i en menor mesura 

a la carn blanca, els embotits, la mantega, la llet, la nata i l’oli de palma i de coco, presents a la 

pastisseria industrial.

· Monoinsaturats: tenen propietats cardioprotectores i es troben a l’oli d’oliva i a la fruita 

seca. 

EL COLESTEROL ES TROBA 
EN ALIMENTS COM LES 

VÍSCERES, LES CARNS I ELS 
EMBOTITS, LA CREMA DE 
LLET I LA MANTEGA.
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· Poliinsaturats: són els omega 3, presents als peixos, i els omega 6, presents als olis de gira-sol, 

soja i blat de moro. Aquests nutrients són essencials i, per això, cal que siguin ingerits a la dieta. 

També són cardioprotectors i ajuden a reduir els triglicèrids en sang, així com el colesterol. 

El colesterol és un component estructural de les membranes dels nostre cos i un nutrient im-

prescindible, ja que a partir del colesterol se sintetitzen molècules de gran importància per a 

l’organisme com les hormones, la vitamina D... N’hi ha de dos tipus: l’HDL, beneficiós per al cos, 

i l’LDL, l’excés del qual provoca problemes cardiovasculars. 

S’ha demostrat que el responsable de les malalties cardiovasculars no és tan sols el colesterol, 

sinó el total de greix ingerit i la qualitat d’aquest greix. 

MICRONUTRIENTS 

Vitamines 

Són nutrients essencials, és a dir, cal ingerir-los mitjançant la dieta, ja que l’organisme, tret de 

la vitamina D, no és capaç de sintetitzar-los. S’ingereixen per retardar l’envelliment i prevenir 

malalties cardiovasculars. Tant l’excés com el dèficit són perjudicials, de manera que la ingesta 

de vitamines ha de ser indicada per un facultatiu.

Es poden classificar en hidrosolubles i liposolubles segons si es dissolen o no en aigua. Es troben 

àmpliament distribuïdes als aliments, però n’hi ha en més proporció a la fruita, les verdures, les 

hortalisses fresques, els llegums, la fruita seca, la llet i derivats, etc. 

13
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Minerals 

Es divideixen en macrominerals, com el calci, el magnesi, el fòsfor, el potassi i el sodi, també essencials i necessaris per 

al creixement correcte de les diverses parts de l’organisme, i microminerals, com el ferro. 

· El calci es troba a la llet i derivats, al peix, al marisc, a la fruita seca, a la col, al bròquil, als espàrrecs...

· El magnesi, als vegetals de fulla verda, als peixos en general, als llegums, a la fruita seca…

· El fòsfor, a la fruita seca, als làctics i a les hortalisses (all, ceba, patata, enciam, tomàquet, cogombre...). 

· El potassi, a la taronja, a la pruna, al plàtan, als llegums… 

· I el sodi, a la sal i als productes assaonats.

Guia
alimentària



15

Necessitats nutricionals 
als àpats: 
piràmide nutricional 

3

La distribució energètica dels diferents àpats al llarg del dia ha de 

seguir unes proporcions, que són:

Ateses les proporcions calòriques que impliquen cadascuna de les ingestes del dia, és molt important que hi hagi una comunicació directa entre 

els pares i l’empresa que gestiona el servei de menjador, perquè entre tots aconseguim que la dieta del nen sigui el més variada possible. Les pro-

porcions d’una dieta equilibrada han de ser: 

MACRONUTRIENTS L’Organització Mundial de la Salut recomana que el total d’energia consumida es distribueixi de la manera següent: 

20-25% 15%30-35% 25-30%
BerenarDinar SoparEsmorzar - mig matí 

100 30 50 70 90 10020 40 60 80

Hidrats de carboni50-55% Proteïnes10-15% Lípids30-35%
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La piràmide nutricional és una eina de gran utilitat per a la representació gràfica i la disposició dels diversos grups d’aliments. 

L’explicació de la piràmide és la següent: 

• Beure aigua:  l’aigua és fonamental en la nutrició, de manera que cal beure’n entre 1,5 i 2 litres al dia. 

• Exercici físic diari:  és important que practiquem activitat física cada dia, com caminar, practicar esport, pujar escales, 

       anar en bicicleta...

• CONSUM DIARI  

Dos cops al dia hem de consumir aliments que continguin proteïnes, com el peix blanc o blau, els llegums, els ous, la carn o la 

fruita seca. 

Cada dia hem de menjar entre dues i quatre racions de llet o productes làctics, com els iogurts, els formatges, el mató, etc. 

És important consumir cinc racions diàries de fruita, verdura o hortalisses, perquè ens aporten vitamines. 

Cal prendre entre tres i sis cullerades d’oli d’oliva al dia.

Hem de menjar entre quatre i sis racions diàries de patates o cereals (preferentment, integrals), en forma de pa, pasta, arròs, 
flocs de cereals per esmorzar, etc. 

• CONSUM OCASIONAL
Hi ha productes que només s’haurien de menjar de manera ocasional o amb moderació, com les pastes, els dolços, els refres-

cos, les llaminadures, les patates fregides, els embotits o altres productes similars. 

Guia
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LA COMBINACIÓ D’UNA 
DIETA SALUDABLE AMB 
LA PRÀCTICA REGULAR 
D’EXERCICI GARANTEIX 
UNA VIDA SANA.

Piràmide de 
l’alimentació saludable 

Beu  aigua

Consumo
semanal

Activitat física
diària

LALAL COMBINACI
DIETA SALUDABLE
LA PRÀPRÀPR
D’EXERCICI
UNA

l’alimentació saludable 

Beu  aigua

Activitat físicaConsumoConsumo
semanal
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2-3 racions/dia
Carn: 2-3 racions/setmana
Peix: 2-4 racions/setmana
Ous: 1-3 racions/setmana

3-6 cullerades/dia

4-6 racions/dia

2-4 racions/dia

5 racions/dia

Diverses 
vegades 

a la setmana

l’alimentació saludable 
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2-3 racions/dia
Carn: 2-3 racions/setmana
Peix: 2-4 racions/setmana
Ous: 1-3 racions/setmana

3-6 cullerades/dia

2-4 racions/dia

Diverses 
vegades 

a la setmana
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L’alimentació en el 
primer any de vida 

4

És l’etapa en què la cura de l’alimentació del nen és més important. A més de 

proporcionar l’aportació nutritiva necessària per al creixement i la madura-

ció fisiològica i neurològica, és fonamental establir uns hàbits alimentaris 

correctes que serveixin com a base d’un desenvolupament sa i equilibrat al 

llarg de tota la vida. 

Així mateix, l’alimentació complementària s’ha d’individualitzar per cobrir 

les necessitats de cada nen. En el primer any de vida, els aliments d’un nen 

sa s’han d’introduir de manera gradual, seguint les recomanacions següents: 

CEREALS: Fonamentalment contenen hidrats de carboni, proteïnes, lí-

pids, minerals i vitamines. Les recomanacions actuals del Comitè de Nutrició 

d’ESPGHAN, com també d’altres grups d’experts, aconsellen la introducció de 

cereals amb gluten no abans del quart mes i no després del sisè mes, prefe-

rentment quan encara es rep lactància materna, en quantitats petites i fent-ne 

un augment gradual. S’han d’administrar juntament amb la llet, en biberó o en 

farinetes. De vegades són el primer aliment que s’introdueix. 

UNA BONA NUTRICIÓ ÉS LA 
PRIMERA DEFENSA CONTRA UN 
GRAN NOMBRE DE MALALTIES 
INFANTILS QUE PODEN DEIXAR 

SEQÜELES PER SEMPRE.

Guia
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FRUITA: Es pot introduir a partir dels cinc o sis mesos. Aporta aigua, hidrats de carboni, fibra, vi-

tamines i minerals. Es comença amb un puré de fruites variades que substitueix una presa de llet, 

normalment a l’hora del berenar. S’han de fer servir fruites diferents (taronja, poma, pera, plàtan...). 

VERDURA:  A partir dels sis mesos de vida. Aporta aigua, fibra, proteïnes, vitamines i minerals. 

S’introdueix a l’hora del que més endavant serà l’àpat principal (dinar), en substitució d’una altra 

presa de llet. Es prepara en forma de triturat de verdures amb carn, i també s’introdueix la patata. 

CARN: A partir del cinquè o sisè mes, triturada. Proporciona proteïnes d’un alt valor biològic 

(contenen els aminoàcids essencials), lípids, minerals i vitamines del grup B. Es comença amb el 

pollastre i es continua amb la vedella i el xai. 

PEIX: Es pot introduir a partir dels sis o set mesos. Aporta proteïnes d’un alt valor biològic, lí-

pids, minerals i vitamines. Es comença amb el peix blanc, ja que conté menys greixos, i després 

s’introdueix el blau. 

OUS: Es poden introduir, separant el rovell de la clara, a partir del novè mes. Contenen proteïnes 

d’un alt valor biològic, lípids, ferro i vitamines. 

LLEGUMS: S’introdueixen a partir del dotzè mes de vida, en quantitats progressives, afegides 

als aliments triturats, normalment al migdia. Aporten proteïnes, fibra, ferro i vitamines. 

IOGURT (sense sucre): Es pot introduir a partir del vuitè mes en quantitats petites, però a par-

tir dels sis mesos ja es poden introduir els iogurts fets amb llet adaptada disponibles al mercat. 

La consistència dels aliments s’ha de modificar a mesura que el nen vagi madurant, introduint 

menjars aixafats i trossets segons el desenvolupament psicomotor de la criatura i la seva denti-

ció, sempre de manera progressiva i en general a partir de l’any de vida. 

A més, és necessària una aportació d’aigua suficient que acompanyi l’alimentació. 



L’alimentació i racions 
recomanades entre un 
i tres anys

5

La ració és la quantitat o porció d’aliment adequada a la 

capacitat d’un plat normal, tot i que de vegades una ració es 

pot representar amb una o diverses unitats d’un aliment; per 

exemple, una peça de fruita mitjana o diverses de petites. 

Una manera senzilla d’assegurar l’equilibri alimentari és comptar les 

racions que aporta cada grup d’aliments. 2
3

1
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Racions diàries recomanades per a cada grup d’aliments al dinar segons l’edat

Aliment

fÈCULES O fARINOSOS 

Carn
Peix

Ou sencer

Llet
Iogurt

Oli

Sucre, cacau,** melmelada o mel

Pa 
Cereals 

Arròs o pasta
Patata 

Llegums
Pèsols frescos o congelats

40 g
30 g
30 g
100 g
30 g
100 g

1, 5 - 2 2,5

100 g

100 g

0,75

1 - 1,5

1

1,2 - 1,5

30-40 g
40-50 g
50-60 g*

200 g
250 g

10 g

10 g

1

1,2

1 - 1,2

1

1,2

1,5

1,2 - 1,5

1,5

Quantitat per ració Núm. racions 1 -  2 anys Núm. racions 2 - 3 anys

VERDURES I HORTALISSES 
fRUITES

CARN, PEIX I OUS

LàCTICS

GREIXOS

SUCRES

21* S’aconsella que el nombre d’ous per setmana sigui d’un o dos. El dia que el nen mengi un ou, només caldrà una ració de carn o peix a la nit. 
** El cacau es pot donar a partir dels divuit o vint mesos en poca quantitat, amb la llet. 
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L’alimentació dels nens 
en edat escolar 

6

Factors individuals com el sexe, l’edat, el grau de maduració 

més o menys avançat, el ritme de creixement o l’activitat 

física que el nen faci durant el dia poden variar les necessitats 

energètiques, com també la quantitat de les racions. 
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Per tots els factors esmentats, és important destacar que les recomanacions donades pel que fa a les racions dels diferents grups 
d’aliments són ORIENTATIVES. S’adrecen a nens que habitualment van al menjador escolar i són les següents: 

Grup

LLET I 
DERIVATS 
LàCTICS

CARN 
PEIX
OUS

CEREALS
PATATA
LLEGUMS

VERDURES

fRUITES

fRUITA SECA*

Aliments

Llet 200-250 ml 200-250 ml
Iogurts 2 unitats 2 unitats
Formatgets ** 4 unitats 4 unitats  
Formatge fresc 80 g 80 g
Formatge sec 30-40 g 30-40 g

Carn 50-60 g 70-90 g
Peix 60-80 g de peix 90-110 g
Ous ** 1 ou 2 ous
Embotits 15-20 g 20-30 g

Pastes, arrossos 50-60 g 60-80 g
Llegums 50-60 g  60-80 g
Pa Aprox. 2 dits de gruix Aprox. 2 dits de gruix
Patates 150-200 g 200 g  
 com a plat principal com a plat principal
 60-90 g guarnició 100 g guarnició

Totes 120-150 g plat principal 200 g plat principal
 60-90 g guarnició 100 g guarnició

Totes 120-150 g peça mitjana 120-150 g peça mitjana
 2-3 petites 2-3 petites

Tota 20-30 g 20-30 g

Ració / 3 a 6 anys Ració / 6 a 10 anys

* S’ha d’evitar donar fruita seca a nens menors de tres o quatre anys, ja que fins a aquesta edat no és necessària des del punt de vista nutricional. 
** Se’n recomana el consum un cop a la setmana o menys de dues vegades setmanals. 
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Esmorzar - berenar - sopar 

7

La ingesta total d’aliments al llarg del dia per als més petits 

s’ha de distribuir en cinc àpats diaris. Són l’esmorzar de 

primera hora, l’esmorzar a mig matí, el dinar, el berenar i el 

sopar. 

Tal com hem indicat abans, l’aportació de cada ingesta ha de ser equi-

librada i s’ha de distribuir seguint unes recomanacions adequades. 

Alguns estudis reflecteixen que el rendiment escolar ha disminuït de 

manera considerable pel fet que no s’esmorza de la manera adequada 

i molts nens van a l’escola sense haver esmorzat. 
6

9
2
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L’esmorzar... 
proporciona les forces i l’energia necessàries per afrontar la jornada. És important conscienciar 

els nens que no poden sortir de casa sense esmorzar i contribuir d’aquesta manera al fet que 

adquireixin un hàbit saludable que conservaran durant tota la vida. Si des de petits se’ls incul-

ca la importància de l’esmorzar, de grans el prendran com una cosa normal i serà un costum 

adquirit. 

Un esmorzar equilibrat ha de consistir en la fórmula ideal: cereals, llet i fruita, combinats de 

maneres diferents. Per exemple, un bon esmorzar pot consistir en llet amb cacau, cereals i una 

peça de fruita, o bé un iogurt, pa torrat amb oli d’oliva i una peça de fruita. Es recomana que la 

fruita sigui natural, tot i que ocasionalment es pot substituir per un suc de fruita. 

A mig matí... 
és recomanable que els nens consumeixin algun aliment per aguantar fins a l’hora de dinar, 

sobretot si ha de passar molta estona. S’aconsella una peça de fruita o un làctic i un entrepà 

petit de pa amb formatge o pernil. Els embotits grassos com ara el xoriço o la llonganissa es 

poden consumir de manera ocasional. 
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El berenar... 

ha de ser un complement del que s’ha ingerit durant el dia. Pot consistir en un entrepà amb 

formatge o pernil, i cal evitar al màxim la pastisseria industrial i els aperitius. També es pot 

aprofitar per menjar una peça de fruita o un làctic. És recomanable que no sigui molt calòric 

perquè el nen no perdi la gana de cara al sopar. 

El sopar...
no ha de ser gaire copiós i el tractament culinari ha de ser el més lleuger possible —cocció, 

planxa o vapor— perquè els nens el digereixin de la millor manera abans d’anar-se’n al llit. 

El sopar ha de ser un complement del que s’hagi ingerit al dinar. Per això és molt important que 

els pares sàpiguen el que mengen els seus fills durant el dia i no es repeteixin aliments. Si al 

dinar ha menjat carn, hauria de consumir peix o ous acompanyats d’una guarnició de verdures 

i hortalisses, així com unes postres a base de fruites o làctics. 
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Com podeu aconseguir que 
els vostres fills acceptin 
nous aliments? 
Por del desconegut 

Quan introduïu aliments nous a l’alimentació dels vostres fills, heu de saber que, davant 

d’un canvi, poden tenir resistències. Per això és necessari que recorreu a tècniques i estra-

tègies pedagògiques, adaptades a les característiques del nen i que se centrin al màxim en 

la seva personalitat i manera de fer. 

Observeu abans d’actuar 
En primer lloc, avalueu la situació en què us trobeu, analitzant els aspectes següents: com 

sou, com és el vostre fill i on passa l’acció, entre d’altres. 

Fixeu-vos en quin paper predomina en el seu caràcter pel que fa a la percepció de la realitat; 

és a dir, si es tracta d’una persona que reacciona més positivament davant dels estímuls 

8
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visuals, auditius o sensorials. Sabent aquesta característica tan important, treballeu més uns detalls 

o uns altres. 

Per exemple, per a una persona visual la presentació del plat és fonamental; en canvi, a una d’auditiva, 

podeu explicar-li d’on provenen els aliments que menjarà, i, si és sensorial, animeu-la a olorar o, fins 

i tot, a tocar els aliments. 

A aquest coneixement sobre la percepció del vostre fill, heu de sumar-hi els seus interessos i aficions. 

D’aquesta manera aconseguireu més ràpid el vostre objectiu. Així, a un comensal auditiu a qui li 

agradi molt un esportista, li podeu explicar que a aquesta persona li encanta menjar l’aliment que 

ens interessa. 

L’estratègia és la clau de l’èxit 
Ara que ja teniu un coneixement bàsic per motivar el vostre fill, cal seguir aplicant estratègies i acti-

tuds que afavoreixin l’acceptació d’aliments nous: 

Tot comunica 

Tingueu cura de la comunicació tant verbal com corporal. En la comunicació verbal sempre heu de 

fer servir un llenguatge positiu, adequat a l’edat del vostre fill, i que expressi com us afecta el seu 

comportament. També heu de cuidar la velocitat i el to de la parla. Per exemple, si el nen no vol tastar 

el menjar, li podeu explicar pausadament la importància que aquest aliment té per créixer fort i sa. 

D’altra banda, en la comunicació corporal convé fer servir moviments suaus que mantinguin una 

coherència amb el que dieu. Un exemple: no verbalitzeu que esteu molt contents mentre aixequeu el 

dit índex amb una actitud amenaçadora...



La seva experiència, el vostre avantatge 
A més, podeu recordar-li moments passats en què hagi tastat un menjar nou amb èxit. 

Ajudeu-lo a concentrar-se 
Eviteu distraccions a l’hora de menjar: joguines, televisió o altres persones el poden despistar. 

Al mateix temps, heu de tenir cura dels elements ambientals que són imprescindibles, com 

una cadira i una taula adequades, el fet que la decoració combini amb el menjar i la personali-

tat del nen, i un entorn agradable i tranquil. Això últim és responsabilitat de les persones que 

l’acompanyen a la taula. 

La coherència ens dóna la raó 
La vostra actitud també ha de ser coherent: si voleu que tasti un aliment, ha de veure que vo-

saltres també ho feu. A més, penseu que sou un dels seus principals referents educatius: tots 

els adults presents heu de seguir unes mateixes pautes d’alimentació; per exemple, preneu 

sempre una quantitat mínima de cada plat. És fonamental que feu servir un llenguatge posi-

tiu, deixant que el comensal experimenti dins d’uns límits, sense forçar-lo a menjar per evitar 

situacions traumàtiques. Recordeu que una atenció excessiva pot crear una dependència in-

necessària i contraproduent.
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Seguint aquestes pautes d’actuació, contribuïu al seu desenvolupament físic i mental. Està a les vostres 

mans convertir l’hora de l’àpat en un moment agradable, que el faci sentir estimat, que reforci la seva auto-

estima i, en concret, que el predisposi a tastar aliments nous. 

Deixeu que el nen participi activament: en l’elaboració del menú setmanal, 
a l’hora de comprar el menjar... 

Respecteu els horaris d’inici i final dels àpats. 

Controleu la quantitat de menjar al plat; comenceu sempre per racions petites. 

Acompanyeu l’aliment nou amb altres menjars ja coneguts. 

Feu dels àpats un acte familiar sense la televisió encesa ni ordinadors o mòbils. 

CONSELLS EXPRÉS
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Al.lèrgies i intoleràncies
Actualment, el nombre de nens amb al·lèrgies i intoleràn-

cies alimentàries ha augmentat molt, de manera que és 

necessària l’elaboració de menús especials per a ells. 

Les al·lèrgies es produeixen per una resposta immunològica, en gene-

ral més ràpida i intensa, davant de determinades proteïnes que conte-

nen alguns aliments, d’origen animal o vegetal. L’organisme de certes 

persones no les reconeix i hi reacciona com si fossin substàncies noci-

ves, generant anticossos que provoquen la segregació de substàncies 

químiques com la histamina, que produeix diversos símptomes que 

poden arribar a ser greus: picor, mucositat, tos o trastorns respiratoris. 

En són alguns exemples l’al·lèrgia a l’ou, al peix o al marisc, als llegums 

o a la proteïna de la llet.

Les intoleràncies alimentàries es produeixen quan el cos no pot tolerar 

correctament un aliment o un dels seus components. 
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ÉS IMPORTANT DISTINGIR 
UNA AL.LÈRGIA D’UNA 
INTOLERÀNCIA, JA QUE 
S’ACOSTUMEN A FER 
SERVIR COM EL MATEIX 
CONCEPTE I NO HO SÓN.

Es poden donar intoleràncies a diversos components dels aliments, generalment a algunes proteïnes 

o alguns sucres, tant d’origen animal com vegetal. Les més comunes són a la lactosa, la fruita i les 

verdures. Les intoleràncies no es manifesten en el moment de la ingesta, com les al·lèrgies. 

En aquest context, val la pena destacar la malaltia celíaca o intolerància permanent al gluten, a cau-

sa de la proteïna que hi ha a diversos cereals i la ingesta de la qual provoca quadres de mala absorció 

intestinal.

És convenient que els nens prenguin consciència (al més aviat possible) de les seves 

al·lèrgies i intoleràncies, i que els pares n’informin tant el professorat com el per-

sonal del menjador, per prevenir-les i poder actuar amb més rapidesa, en cas que 

sigui necessari.

Quan es pensa en els menús especials per als al·lèrgics o els intolerants, no s’han d’evitar només 

els aliments que generen aquests problemes, sinó que també cal tenir una cura especial a l’hora 

d’elaborar tot el menú. Això es deu al fet que es poden produir contaminacions creuades per barreja 

de productes que han estat en contacte amb els al·lèrgens i, en aquest cas, produirien l’al·lèrgia o la 

intolerància de la mateixa manera que si la ingestió fos directa.

Per evitar que hi hagi contaminacions creuades és important que hi hagi una formació contínua, 

tant de les persones ja qualificades d’Aramark, responsables de l’alimentació al menjador, com dels 

pares que preparen els àpats a casa. 
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Recomanacions generals
10

Algunes petites claus o consells per a una alimentació salu-

dable podrien ser les següents: 

Es recomana establir uns horaris regulars i que es comparteixi amb els 

fills algun dels àpats del dia. Això és positiu per transmetre conductes 

i hàbits alimentaris correctes que reforcin el que se’ls ha ensenyat al 

menjador escolar. 

L’alimentació ha de ser el més variada possible, tant al menjador com a 

casa, perquè els nens aprenguin a menjar de tot des de petits i a saber 

distingir els diversos aliments. Si des de petits aprenen a menjar de tot, 

quan siguin adults els seus hàbits alimentaris podran ser molt saluda-

bles. 

CAL AJUSTAR EL CONSUM DE 
PROTEÏNES I REDUIR L’EXCÉS DE 

GREIXOS, SUCRE I SAL. 

Guia
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El moment de l’àpat ha de ser tranquil perquè la di-

gestió dels aliments sigui adequada: s’han d’evitar 

distraccions com les joguines, la televisió... 

Els tractaments culinaris s’han d’adaptar a les pre-

ferències dels nens, però s’han d’anar incloent trac-

taments nous perquè s’hi familiaritzin i els provin. 

És convenient que els nens vagin aprenent i expe-

rimentant a la cuina (de manera segura) perquè 

s’interessin pels aliments i les seves preparacions. 

Els nens han d’aprendre a fer servir correctament els coberts i a adequar-se als 

diferents plats que mengen durant el dia. Cal fomentar el consum de peix da-

vant del de carn, que els nens acostumen a acceptar més, donant-los més peix 

blanc, de tres a quatre vegades a la setmana, i també peix blau (sardina, verat, 

salmó...) per les propietats beneficioses que tenen. 

Cal incrementar el consum de fruita al llarg del dia, un aliment recomanable 

per al berenar i l’esmorzar, i intentar que la mengin amb pell i a mossegades 

pels seus beneficis per a les dents. 

La beguda diària ha de ser aigua a tots els àpats. El consum de refrescos s’ha de 

fer de manera ocasional, ja que el seu contingut alt en sucres refinats afavoreix 

la formació de càries i la ingesta d’un excés de calories. 

Cal evitar picar entre hores i el consum d’snacks, dolços i aperitius.

El menjar ràpid, conegut com a fast food, no s’ha de convertir en un hàbit. No 

hi ha cap inconvenient a menjar-ne de tant en tant, però no s’ha de fer cada 

setmana com un costum ni com a premi. 

És important mantenir una higiene correcta, rentant-se les mans abans de 

menjar i les dents després. 
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