
Practicar una dieta 
saludable

cultiu - alimentació -salut

Agrocultura sempre ha dedicat la major part de les seves pàgines a textos relacionats 
amb la producció d’aliments des de la perspectiva ecològica i agroecològica. Però 
perquè hi hagi realment un canvi en el sistema agroalimentari actual, és imprescindible 
que tots plegats prenguem consciència sobre el que consumim i com la nostra tria afecta 
l’equilibri ecològic i social del planeta i també la nostra salut. En la secció que estrenem 
en aquest número, volem apropar-nos als aliments des d’un enfocament global: el seu 
paper a l’hort o al camp, la seva funció en la nostra nutrició i salut i, finalment, la 
manera com els podem incloure en la nostra dieta a partir de receptes elaborades amb 
productes locals i de temporada.

La dieta mitjana a Catalunya, detallada a la taula 
1, considerant el consum diari per persona no-
més a les llars, és una dieta molt desequilibrada 
i nociva.
- Aquesta dieta és cara ja que si, per exemple, 
escollim la carn per a l’aportació de proteïna, el 
seu preu per quilo és al voltant de tres vegades 
més alt que si escollim les lleguminoses, i s’ha de 
tenir en compte que el tant per cent de proteïna 
és molt semblant.
- La dieta actual aporta un excés de proteïna i de 
greixos saturats; el contingut de proteïna bruta és 
aproximadament el doble de les necessitats diàri-
es d’una persona adulta. La causa és l’excés d’ali-
ments animals. Els 537 grams diaris de la dieta 
es distribueixen de la manera següent, en grams 
per dia i per persona: ous, 22; carn, 153; peix, 76; 
llet, 186; lactis, 98. Com més va, es publiquen 
més estudis, articles i opinions diverses, que con-
sideren l’excés d’aliments d’origen animal en la 
dieta com la causa de taxes altes de colesterol, 
acumulació de nitrogen en forma d’àcid úric a les 
articulacions, càncer de colon i altres malalties, 
i que recomanen una substitució dels aliments 

d’origen animal per gra de lleguminoses, que es-
tan quasi absents a la dieta actual.  
- Hi ha també un excés de sucres simples (mono 
i disacàrids) a causa de dolços (pastisseria, xo-
colata, gelats, begudes ensucrades diverses) i 
d’un cert excés de fruita, fet que pot provocar 
una manca de concentració, daltabaixos en l’estat 
d’ànim i diabetis. 
- L’aportació de fibra és baixa, conseqüència de 
les quantitats baixes d’hortalisses, de cereals i de-
rivats (que en general són refinats), i molt baixes 
de lleguminoses, cosa que pot ser una de les cau-
ses de restrenyiment i càncer de colon. 
- Probablement, el contingut d’alguns minerals i 
vitamines sigui deficient. 
- A més, en general els aliments no procedeixen 
de la producció ecològica, per tant contenen 
residus d’adobs i pesticides sintètics que poden 
provocar malalties de la sang, càncer, disfunció 
endocrina o toxicitat per al sistema nerviós.

Una dieta saludable 
Convé ser conscients que cada dia ingerim entre 
un i dos quilos d’aliments, que passen a formar 
part del nostre cos i que el fan funcionar. Per tant, 
hem d’escollir bé allò que mengem.
Una dieta que ens procuri salut ha de tenir les 
característiques següents:

Grups d’aliments Consum diari per 
persona (grams)

Cereals i derivats: pa, 
pastisseria, arròs, pasta

151

Lleguminoses 11

Aliments animals: ous, carn, 
peix, llet, làctics

537

Hortalisses fresques 205

Fruita fresca 310

Fruits secs: fruita seca i 
llavors

8

Elaboració pròpia basada en estadístiques del DAAM 
(dades arrodonides). Catalunya, 2010.

Taula 1. Consum alimentari a les llars 

01. Els cereals i els seus 
derivats s’han de menjar 

integrals.

02. Plat de pèsols negres 
amb hortalisses.
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-Utilitzar aliments ecològics, és a dir sans.
-Menjar aliments integrals, especialment els ce-
reals.
-Ha d’haver un equilibri entre els grups d’ali-
ments.
-Dintre de cada grup d’aliments, diversificar tant 
com es pugui. 
-Incloure el màxim possible d’aliments frescs, per 
tant, de proximitat i de temporada.
 Amb aquestes característiques, he elaborat 
la dieta de la taula 2 a partir de dades del lli-
bre El poder curativo de los alimentos de la doctora 
Annemarie Colbin i d’altres obres de diversos 
autors i respon a un “estil de menjar aliments 
complets sustentadors de la salut”. 
 Aquesta dieta està quantificada per a una per-
sona adulta, entre 20 i 65 anys. He escollit aquest 
grup d’edat perquè és el majoritari, ja que suposa 
més de la meitat de la població de Catalunya, i 
perquè, segurament, és el que té una dieta indi-
vidual quantitativament més voluminosa. 
 La dieta diària mitjana s’emmarca entre un 
màxim i un mínim, i les quantitats en grams són 
orientatives ja que, tot i estar pensada concre-
tament per a l’edat adulta, en aquesta dieta és 
de gran importància la flexibilitat i l’adaptació 
a cada persona, sense criteris rígids, i per tant 
és variable segons l’edat, el clima, l’estil de vida, 
el tipus de treball i el metabolisme personal. 
També, en el conjunt d’una població les neces-
sitats dietètiques són molt diverses i per tant la 
dieta saludable proposada caldria modificar-la 
per adaptar-la no solament al grup de persones 
adultes sinó també a altres grups d’edat: infantil, 
adolescent, vellesa, i també a diversos estats, com 
dones gestants i lactants. També, caldria tenir en 

compte les persones que segueixen règims espe-
cials per prescripció mèdica o per decisió pròpia. 
 Aquesta dieta saludable, en comparació amb 
la dieta actual, abans comentada, té les caracte-
rístiques següents:
-Està integrada per aliments ecològics.
-Els cereals i les lleguminoses són integrals.
-Augmenten les quantitats de cereals, de llegu-
minoses (per substituir tots o una gran part dels 
aliments d’origen animal), d’hortalisses i de lla-
vors (ametlla, avellana, nou, ...).
-Minva la quantitat de fruita (fresca i seca) i ex-
clou la llet i els lactis.
 Els cereals integrals, les lleguminoses i les hor-
talisses, són els tres principals grups d’aliments 
i constitueixen la base quantitativa d’una dieta 
saludable, ja que aporten la major part dels nu-
trients que necessitem.
Els cereals tenen entre un 60-70% d’hidrats de 
carboni complexos i entre un 8 i un 12% de pro-
teïna bruta (amb una deficiència de l’aminoàcid 
lisina).
 Les lleguminoses tenen entre un 50 i un 60% 
d’hidrats de carboni i entre un 20 i un 29% de 
proteïna bruta (amb una deficiència dels amino-
àcids metionina i cisteïna).
A la dieta de la taula 2, els cereals i les llegumino-
ses estan en un equilibri aproximat de 3 a 1, pro-
porció que permet la complementació entre els 
seus aminoàcids i un coeficient d’aprofitament 
òptim de les proteïnes.
 Les hortalisses aporten, en gran quantitat i 
diversitat, els minerals, les vitamines i altres 
elements, els anomenats fitoquímics, que tenen 
accions antioxidants, anticancerígenes, enzimà-
tiques, antifúngiques i altres.
 Els altres tres grups d’aliments (aliments d’ori-
gen animal, fruites fresques o seques i llavors) 
entren a la dieta en petita quantitat i són uns bons 
complements dels tres grups principals.
Dintre de cada grup, la diversitat d’aliments dis-
ponibles i recomanables és gran, com es veu a 
l’enquadrat.

Conclusió
L’alimentació és un fet quotidià vital i la promo-
ció d’una dieta saludable ha de ser considerada 
un tema d’interès públic, ja que és un dels prin-
cipals factors que afecten la salut. 

Grups 
d’aliments

Dieta grams/dia
(màx.-mín.)

Dieta grams/dia
mitjana

Cereals integrals 
i derivats

150-250 en sec 200 en sec

Lleguminoses 
de gra

50-100 en sec 75 en sec

Ous, peix, carn 10-50 30

Hortalisses 200-400 300

Fruita fresca i 
seca

60-150 100

Llavors 20-30 25

Elaboració pròpia basada en El poder curativo de los 
alimentos, d’A. Colbin.

Taula 2. Dieta saludable per a una persona adulta 
entre 19 i 65 anys.Aliments  

recomanats a la 
dieta saludable 
proposada

Cereals integrals: 

arròs, blat, espelta, 

civada, ordi, blat 

de moro, mill, fajol 

(es considera cereal 

encara que no és 

una gramínia) i 

altres. Derivats: pa, 

pasta, flocs, etc.

Lleguminoses: cigró, 

llentia, fesol, fesolet, 

moreu, fenigrec, pèsol 

blanc, pèsol negre, 

fava, soja i els seus 

derivats, i altres.

Hortalisses: de fulla, 

com l’enciam, bleda, 

escarola, ruqueta, 

col, api, espinac, ...; 

d’arrel, tubercle i bulb, 

com la pastanaga, 

nap, rave, all, ceba, 

porro, remolatxa, 

patata, xirivia, ...; de 

fruit i llavor tendra, 

com la carbassa, 

carbassó, cogombre, 

fava tendra, fesol 

tendre, pèsol tendre, 

albergínia, pebrot, 

tomàquet, i altres.

Fruita: cirera, albercoc, 

pruna, préssec, pera, 

poma, raïm, meló, 

síndria, taronja i altres, 

incloent la fruita seca 

com la figa, la pansa, 

l’orellana, la pruna 

i altres fruites que 

es poden assecar.

Llavors: ametlla, 

avellana, nou, llavor de 

carbassa i de gira-sol, 

sèsam, llinosa i altres.

Aliments d’origen 

animal: ou, peix, carn.

Altres aliments 

recomanats: 

algues, fermentats 

(xucrut, tempeh).

I, només d’una 

manera ocasional i 

en petita quantitat: 

lactis, dolços, greixos.

En aquesta llista hi 

ha tots els aliments 

que són necessaris 

per viure.
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