
 

 
 

L’educació del paladar dels més joves, en bones mans. 
 

FRUITS SECS 

 
 
Els fruits secs són aliments molt sans. Contenen fibra, vitamines i minerals, 
esterols vegetals i també greixos, encara que saludables. Aquest és un detall 
crucial ja que, a diferència d'altres aliments o productes molt calòrics, els fruits 
secs aporten al cos diversos nutrients beneficiosos, inclosos els seus greixos. Cal 
tenir en compte, que alguns tipus de greixos són imprescindibles per a un òptim 
estat de salut: posseeixen àcids grassos essencials, necessaris per a un correcte 
funcionament de l'organisme, són vehicle d'algunes vitamines (A, D, E i K) i 
precursors de molècules amb importants funcions biològiques.  
El secret per gaudir dels fruits secs i beneficiar-se de les seves propietats 
nutricionals és incloure'ls en el marc d'una dieta sana. S’aconsella menjar entre 
75 i 200 grams de fruits secs a la setmana; és a dir, entre una i cinc racions 
setmanals (una ració equival a 25 grams; és a dir, un grapat). 
Convé prendre'ls al natural, millor torrats que fregits i sense sal afegida. Una 
bona manera d'aconseguir incorporar-los és com un ingredient més en les 
receptes quotidianes, fer pa de nous, afegir fruits secs als guisats i estofats, a les 
amanides i a altres postres menys calòrics, com les pomes rostides.  
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Complementa la teva alimentació de cada dia 
amb: 

 
 

             Esmorzar / Berenar                                 Sopar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I en el cas d’al·lèrgies o intoleràncies, què hem de fer? 
En aquests casos, hem de mantenir una bona alimentació 
substituint els aliments no permesos per altres que si hi 
estiguin dintre de la mateixa família d’aliments.  

Làctics 
Llet, iogurt, mató, formatge, 

quefir 
 

Cereals 
Pa integral, flocs de cereals sense 

sucre, granola casolana, 
esporàdicament, brioixeria 

casolana 
 

Fruita fresca i/o hortalisses 
Tot tipus de fruita; ocasionalment 

en forma de suc fresc  
Tot tipus d’hortalisses i els seus 

derivats; com per exemple, patés 
vegetals 

 

Fruits secs 
Tot tipus de fruits secs al natural 

o torrats i sense sal, i els seus 
derivats; com per exemple, tahina 

Preparar el sopar en funció que 
hagis menjat al migdia: 
 

SI HAS DINAT POTS SOPAR 

Cereals, fècules 
o llegums 

Hortalisses 
crues o 
verdures cuites 

Verdures Cereals o 
fècules 

Carn Peix o ous 

Peix Carn magra o 
ous 

Ous Peix o carn 
magra 

Fruita Làctic o fruita 

Làctic Fruita 
 

Recordeu que una alimentació 
saludable inclou 5 racions entre 

fruita i verdura 
 

Es recomanable menjar una ració 
al dia de verdura crua 
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