
ESMORZAR NUTRITIU

BENEFICIS D’UN 
ESMORZAR SALUDABLE 

Diversos estudis han demostrat que els nens que prenen un esmorzar nutritiu 
diàriament:

• Posseeixen major capacitat de concentració al llarg del dia, tenen nivells 
d'absentisme i d’arribar tard menors i entenen els objectius proposats amb 
major rapidesa.

• Tenen menys problemes per solucionar problemes de disciplina.

• Estabilitzen els nivells de sucre en sang,la qual 
cosa regula l'apetit i l'energia durant el dia.

• Tenen menor risc de desenvolupar problemes 
de Diabetis 2 i malalties cardiovasculars. 

• Aconsegueixen mantenir un control del pes 
apropiat, reduint l'alimentació compulsiva 
i exagerada. 

QUÈ SÓN ELS NUTRIENTS?

Els Nutrients són totes les substancies integrants normals dels aliments, per 
exemple el midó dels vegetals, el greix de la llet, etc.

Els nutrients essencials o principis nutritius són substancies integrants de 
l'organisme, l'absència del qual del règim o la seva disminució per sota d'un 
límit mínim, ocasiona després d'un temps variable una malaltia carencial. 
Exemple de nutrients essencials són: alguns aminoàcids, la vitamina A, el 
ferro, el calci, etc.

LA PIRÀMIDE DELS ALIMENTS

La correcta interpretació del gràfic és imprescindible. En la part superior de la 
piràmide estan els aliments que has de menjar de forma molt moderada. A 
mesura que descendim per la piràmide, el nombre suggerit de porcions 
augmenta.

Els aliments de més amunt en la piràmide no signifiquen que són més 
importants o d'alguna manera millors. El fet que estiguin més amunt en la 
piràmide simplement significa que has de menjar menys d'aquest tipus l'aliment 
cada dia.

• Grup I: Greixos, olis, 
dolços amb moderació. 
• Grup II: Llet, iogurt, 
formatge 2-3 porcions. 
• Grup III: Carn, pollastre, 
peix, ous, 2-3 porcions. 
• Grup IV: Verdures 3- 5 
porcions. 
• Grup V: Fruites 2-4 
porcions. 
• Grup VI: Pa, cereals, 
arròs i pastes 6-11 
porcions. 

L’ORIGEN DELS ALIMENTS

Els aliments pel seu origen es classifiquen en tres grups:

Els de origen vegetal: verdures, fruites, 
cereals.
Els de origen animal: carns, llet, ous.
Els de origen mineral: aigües i sals 
minerals.

Cadascun d'aquests aliments proporciona al nostre organisme substancies que 
li són indispensables per al seu funcionament i desenvolupament.

Aquestes substàncies són: Els hidrats de carboni (pa, farines, sucres, pastes), 
d'alt valor energètic. Les proteïnes (carns, ous, làctics, llegums) necessaris per 
al creixement i formació dels teixits. Els lípids (grasses i olis) productors 
d'energia. Aigües i sals minerals en proporcions variables per a l'equilibri de les 
funcions de l'organisme. 


