
      

ÀLEX 

ANDER 

RAMON 

SIJU 



TEMPA,  
Les galetes més saludables del Mercat 
 

 

2 

TTTEEEMMMPPPAAA,,,   

LLLEEESSS   GGGAAALLLEEETTTEEESSS   MMMEEESSS   SSSAAALLLUUUDDDAAABBBLLLEEESSS   DDDEEELLL   MMMEEERRRCCCAAATTT   
 

L’Alex, L’Ander i el Ramon estaven a la cuina de la casa de la Tere mirant 

com el Siju feia unes galetes. 

Havien après a llegir les etiquetes dels aliments i havien descobert que 

moltes no eren saludables. L’Ander va tenir l’idea de què el Siju, que era 

molt bon cuiner, fes la seva recepta de galetes.     

-Atenció! Acabo d’elaborar  unes  galetes  què  són  super sanes 

i que estan  molt bones. Mireu!-Va dir en Siju amb la safata de galetes a la 

mà. 



TEMPA,  
Les galetes més saludables del Mercat 
 

 

3 

-Tens  raó, estan riquíssimes, però  estàs  segur  que són  sanes?-li va 

preguntar L’Alex amb la boca plena de galetes. 

-Si, perquè  tenen...- I es va posar a escriure a la pissarra de la cuina una 

graella amb tota la informació nutricional.  

PORCIÓ DE 100 GRAMS POC MOLT 
 

CALORIES 150 c  

GRASSA 

(SATURADES) 

3 g 

1,5 saturades 

 

SODI 140 mg  

FIBRA  4g 

SUCRE 5g  

CALCI 7%  

PROTEÏNA  4g 

 

-Carai, tens raó, són sanes i estan boníssimes. Les podríem comercialitzar, 

ens faríem d’or- Va dir en Ramon molt content.-Ja em veig conduint un 

Ferrari...  

-Però la gent es pensarà que són unes galetes com unes altres. Com sabran 

què són bones i  no fan mal a la salut?- Va preguntar L’Ander. 
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-Ja ho tinc, posarem un rètol ben maco a la capsa - L’Alex es va posar a 

dibuixar- Com aquest: 

 

-És maco, però la gent pot pensar que els estem enganyant... Moltes 

galetes diuen que són sanes i tenen un munt de grasses i de colesterol- Va 

dir en Ramon. 

-Doncs llavors farem una bona etiqueta amb tota la informació 

nutricional- Va dir en Siju. 

-I la gent es mira les etiquetes? -Va preguntar L’Alex  

- No, però la farem que cridi l’atenció - Van dir a la vegada en Siju i 

L’Ander. 

-Ens posem a treballar? 

-Jo dibuixaré l’etiqueta. 
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-Jo escriuré la informació nutricional. 

-Jo pintaré l’etiqueta. 

-I jo...aniré a la cuina a fer més galetes 

Després de treballar molt, el resultat va ser com esperaven, estaven molt 

contents i amb moltes ganes de vendre les galetes més saludables del 

mercat. 

A la part de davant van dibuixar i pintar un  rètol  molt artístic que cridés 

l'atenció i que animés a la gent a llegir l'etiqueta. 

Van dedicar la part de darrera de la capsa a explicar molt bé la informació 

nutricional, els ingredients, el pes i la data de caducitat. Fins i tot van 

afegir un codi de barres per si algun dia el seu producte arribava als 

supermercats. 
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