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Alimentació saludable i edat

� Pel que fa a la relació entre envelliment, 
nutrició i alimentació, podem centrar-nos en 
dos aspectes importants:
• Una alimentació saludable ens ajuda a 
envellir amb bona salut
• Una alimentació saludable pot ajudar a 
prevenir i evitar l’aparició de certes malalties



Alimentació saludable

� L’alimentació saludable consisteix en 
combinar tots els grups d’aliments per 
aconseguir un equilibri que ens 
asseguri una bona aportació de 
nutrients i per això, ha de ser variada, 
agradable i en quantitat suficient



Grups d’aliments

� Farinacis
� Fruites
� Verdures
� Lactis
� Carns, peixos i ous
� Greixos
� Dolços (sucres)



Les kilocalories (Kcal)

� És difícil calcular les quilocalories que 
ingerim diàriament 

� Hem de menjar per mantenir el pes adequat 
(que no sigui ni excessiu ni massa baix) 
tenint en compte que el pes varia segons les 
característiques personals de cadascú

� Les ingestes escasses, amb poca quantitat 
d’aliments, són deficitàries en alguns 
nutrients 



Menopausa i augment de pes
� Els nivells d’estrògens es redueixen
� Les cèl·lules grasses produeixen 

estrògens
� Algunes teories diuen que l’augment de 

pes és una defensa de l’organisme per 
fabricar estrògens d’una altra manera 
quan els ovaris en produeixen menys

� Cal disminuir la ingesta d’aliments rics 
en greix: rebosteria, precuinats, 
embotits...



Causes de l’augments de pes

� Fer una vida més sedentària
� No reduir les racions de la dieta 
� Un increment de l’estrès
� No dormir prou
� Haver arribat a la menopausa amb 

sobrepès



Símptomes: fogots
� Fogots: no estar massa hores sense 

menjar i evitar les begudes i els menjars 
molt calents

� Introduir les llavors de lli o l’oli de lli que 
és molt ric en Omega3

� Fer infusions de sàlvia, camamilla o 
trèvol vermell



Depressió, cansament i inflor

� Depressió i cansament: menjar poc i 
sovint i augmentar la ingesta de fruites i 
verdures crues riques en antioxidants

� Evitar llargues estones en dejú: el nivell 
de glucosa baixa i decau l’ànim

� Inflor: evitar begudes amb gas i 
aliments flatulents (cols, verdures crues, 
llegums...)



Símptomes: hipercolesterolèmia

� Hipercolesterolèmia: reduir els aliments 
rics en greix animal (mantega, embotits, 
carns greixoses com el xai, certes parts 
del porc, rebosteria com els 
croissants...)

� Es poden consumir ous: 3 per setmana
� Augmentar el consum de peix blanc i 

blau i de fruits secs que són rics en 
àcids grassos Omega3 



Símptomes: hipertensió

� Hipertensió arterial: evitar el consum de 
sal de taula

� Cuinar amb sal potàssica
� Evitar les conserves, embotits, 

formatges curats, plats precuinats...
� Augmentar el consum de fruites, 

verdures i fruits secs
� No fer dietes hiperproteiques



Símptomes: osteoporosi

� Osteoporosi: incloure les 3-4 racions 
diàries de lactis

� La llet i els seus derivats són la principal 
font de calci de la dieta

� Altres aliments que contenen calci: 
llegums, fruits secs i verdures verdes 
com les cols i els espinacs



Racions de lactis

� 1 got de llet de 200-250 mL és 
equivalent:
– 2 iogurts
– 100g de formatge fresc
– 30-40g de formatge sec curat

� Els iogurts tenen microorganismes que 
fermenten la lactosa i que beneficien la flora 
intestinal

� Es recomana prendre iogurts naturals o tipus 
Activia i Actimel



Lactis 

� Es recomanen entre 2-4 racions diàries
� Això vol dir que s’ha de prendre cada 

dia: 1 got de llet + 2 iogurts + 1 ració de 
formatge fresc o sec com a mínim: això 
són tres racions

� Si es vol prendre més lactis, cal saber 
que el formatge sec és l’aliment més ric 
en calories i greixos i que més val afegir 
llet o iogurt



Símptomes: sequedat

� Pèrdua d’hidratació i de turgència en 
teixits interns

� Sequedat vaginal i ocular 
� Arrugues 
� Beure els 5 -10 gots d’aigua diaris
� Consultar amb l’especialista 

(oftalmòleg o ginecòleg),  augmentar el 
consum d’aliments rics en Omega 3 
(peix blau, llavor de lli)



Símptomes: insomni

� Evitar el consum de begudes 
estimulants (cafè, te, refrescos de cola) 
després del migdia

� Evitar el consum d’alcohol
� Prendre aquestes begudes 

descafeïnades o desteïnades
� No consumir xocolata negre (de mes 

del 73%) a partir del migdia



Símptomes : insomni
� No prendre cítrics al vespre ni xocolata 

negra
� Per conciliar el son prendre un got de 

llet i cereals Special K
� La llet té triptòfan, un aminoàcid 

precursor de la serotonina que ajuda a 
conciliar el son

� La glucosa de la llet ajuda a sintetizar la 
serotonina



Falsos mites

� Els adults i les persones grans No han 
de menjarpoc: han de fer menjades 
menys quantioses repartides en 5-6 
àpats: esmorzar, mig matí, dinar, 
berenar, sopar (i, si cal, ressopó)

� No és cert que sigui aconsellable saltar-
se el sopar, sinó que el sopar ha de ser 
un àpat lleuger 



Falsos mites

� No és cert que no s’ha de menjar pa, 
pasta, arròs o patates perquè 
engreixen: se n’ha de menjar cada dia 
amb moderació i és millor servir 
farinacis a l’àpat del dinar que del sopar

� Si no hi ha cap malatia que ho indiqui, 
no és cert que calgui menjar sempre 
sense sal



Falsos mites

� No és cert que els ous són perjudicials 
perquè augmenten el colesterol: si no hi 
ha problemes de salut que ho indiquin 
han de formar part de la dieta habitual

� Si no hi ha contraindicacions es poden 
prendre entre 3 i 5 ous per setmana

� No és veritat que per obtenir ferro de la 
dieta en tenim prou menjant llenties i 
espinacs: cal menjar carn i peix



Falsos mites

� La llet és la principal font de calci. Si es 
té intolerància a la lactosa es poden 
buscar alternatives com llet sense 
lactosa

� Cal sortir a passejar cada dia, però a 
l’estiu s’ha d’evitar les hores de màxima 
insolació.

� El sol permet sintetitzar la Vit D que ens 
ajuda fixar el calci als ossos



Falsos mites

� No és cert que la sopa alimenta molt i té un 
alt valor nutritiu: conté aigua i minerals com el 
sodi i el potassi, però no conté vitamines ni 
proteïnes. Cal menjar-se també la carn!

� No és veritat que no convé beure líquids per 
no forçar el ronyó i per evitar la incontinència: 
la hidratació és molt necessària

� En cas de incontinència, s’haurà d’anar més 
a lavabo



Piràmide de l’alimentació 
saludable

� A la piràmide s’agrupen els aliments 
segons la prioritat nutricional i la 
freqüència en que cal menjar-los

� A la base hi ha els aliments bàsics que 
cal que cada dia formin part de la dieta

� Al vèrtex hi ha els aliments que han de 
ser ocasionals dins la dieta



Piràmide de l’alimentació saludable



Nova piràmide de la dieta 
mediterrània

� A la nova piràmide de la dieta 
mediterrània, a la base s’hi posa el fet 
de menjar acompanyat, parar taula, 
cuinar a casa, sortir a passejar i utilitzar 
productes de temporada



Nova piràmide de l’alimentació 
mediterrània



L’aigua

� Com que a mesura que ens fem grans 
disminueix el contingut d’aigua al 
nostre cos, es recomana beure’n entre 
5 - 10 gots diaris

� S’ha de beure aigua encara que no es 
tingui set



Activitat

� Cal bellugar-se: anar al gimnàs, sortir a 
caminar, passejar el gos, fer feines a 
casa, pujar les escales, quedar amb les 
amistats...

� El que no es pot fer és quedar-se 
assegut al sofà

� Sense activitat física, no hi ha un bon 
aprofitament dels nutrients dels 
aliments que ingerim
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