
HIDRATS DE CARBONI 

(HC: 45-65%) 

Són els nutrients que tenen com a 

funció principal aportar energia a 

l’organisme. Existeixen dos tipus: 

Simples: aporten energia ràpidament 

(fruita, llet, sucre blanc i mel). 

Complexes: de digestió i absorció més 

lenta (vegetals, llegums, i per 

excel·lència els cereals).  

       4 a 6 racions/ dia 

Són exemples de racions: 

60-100 g de pa (5-7 
dits de pa de barra) 

5-6 galetes tipus 
María 

60-80 g en cru de 
pasta, arròs i llegums 

1 poma mitjana    
(150 g) 

Got de llet (250 ml) 30-40 g cereals 
d’esmorzar 

 

Consum ocasional de brioixeria 

industrial i dolços.  

 

PROTEINES (10-15%) 

Nutrients que tenen com a funció: 

formar estructures corporals (pell, 

ossos, lligaments, ungles...), defensiva, 

i en menor quantitat aporta energia.  

Aliments que contenen proteïnes: carn, 

peix, ous, llet i derivats, llegums, 

cereals, fruits secs... Són exemples de 

racions: 

2- 2,5 racions/ dia   _ 

100-150 g pollastre 2 ous mitjans 

125-175 g peix 30 g fruits secs 

 

 

LÀCTICS (llet i derivats) 

Aliments especialment rics en calci i 

proteïnes. 

 

  2-3 racions/dia 

Got de llet (250 ml) 2 iogurts 

40-60 g formatge 
fresc 

GREIXOS (30-40%) 

Són nutrients que constitueixen la 

reserva energètica de l’organisme, 

formen part d’estructures corporals... 

entre altres funcions. 

Es troben en: oli d’oliva i girasol, carns, 

vísceres, peix, ou, fruits secs, llet, blat 

de moro...  

40-60 g/ dia 

3-6 cullerades de postra d’oli d’oliva al dia 

 

FRUITES Y VERDURES 

Aliments que aporten una gran 

quantitat de fibra, minerals i  

vitamines. La fruita a més  

proporciona molta energia (HC). 

5 racions/dia (3 fruita i 2 verdura, 

una d’elles crua) 

2 mandarines 1/6 part de coliflor 

1 pera, poma,… 6 fulles d’enciam 

2 tallades de meló i 
pinya 

Tomàquet mitja 

½ got suc (120ml)  200g de verdura  



Una dieta és equilibrada o saludable 

quan aporta la quantitat suficient 

d’aliments per cobrir les necessitats del 

nostre organisme, ens permet 

mantindre el pes adequat i realitzar les 

activitats diàries sense risc. 

Cada individu segons el seu estat de 

salut,edat, sexe, característiques 

físiques i quantitat d’exercici que 

realitza, té unes necessitats 

energètiques concretes. Es per aquest 

motiu que la dieta ha de ser: 

equilibrada, variada, suficient i 

individualitzada. Consumint a més 1,5-

2 litres d’aigua al dia. 
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EQUILIBRADA,    

   SUFICIENT I 

INDIVIDUALITZADA 
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