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Escoles, famílies… nens i nenes! 
Hem donat un nou aire a la revista que tens a les mans. 
Fins ara anava destinada només a les escoles (on, a través 
de la nostra Fundació, oferim servei de menjadors escolars 
i gestió de la franja del migdia), i ara ens hem proposat 
arribar a totes les famílies, a tots els nens i les nenes; 
vosaltres sou el nostre futur, els veritables agents de canvi.

Volem que la nova publicació sigui un referent quant a 
alimentació saludable i per això hem creat uns continguts 
pensats per a tots i totes d’acord amb el nostre propòsit*. 
A la vegada també volem que conegueu una mica més 
els nostres col·laboradors, amb els quals compartim des 
de fa temps diversos projectes en comú, com per exem-
ple l’àlbum de La Martina i els herois saludables que fem 
amb l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. També us 
proposem receptes per cuinar en família, entrevistes i 
reportatges d’interès… juntament amb tot el que està fent 
la nostra Fundació i el Grup Ametller Origen per a tots  
vosaltres. Volem que us sentiu partícips, sigueu els protago-
nistes i ens ajudeu a fer i a millorar la nova revista:

comunicacio@ametllerorigen.cat 

Benvinguts i benvingudes i que la gaudiu! 
Moltes gràcies, famílies!

Ametller Origen promou un estil 
de vida saludable i sostenible tot 
facilitant l’accés a una alimentació 
més nutritiva, plaent i neta, amb 
un ferm compromís amb la societat 
i el medi ambient.

Han col·laborat en aquest número:  
Gemma Villarroya, Jordi Burgarolas, Sònia Lizana,  
Antoni Guasch, Sandra Junyent, Laia Rovira. 
Agraïments:  Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Àlvaro Porro.

Contacte: comunicacio@ametllerorigen.cat · Tel.  938 254 004.

#Editorial

Direcció d’Art: Marta Guilera  
Disseny: Roger Montfort, Il·lustració: 
Júlia Domènech, Foto: Isaac Santana. 



#Reportatge
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Avui en dia són molt pocs els infants i adolescents que entren 
a la cuina per ajudar a preparar els àpats. Ja fa un parell de 
generacions que s’ha anat trencant la cadena d’ensenyament 
culinària, i cada vegada es cuina menys.

Podria ser, doncs, que hàgim perdut totalment l’habilitat de 
gestionar la nostra alimentació? Tindran raó els experts i grans 
directors de la indústria alimentària anomenant-nos a nosaltres 
i les futures generacions “orfes de cuina”? Serà, doncs, la manca 
de dedicació per programar, comprar, preparar i cuinar una de 
les causes que ens indueixen a menjar pitjor del que hauríem? 
Les últimes tendències així ho indiquen.

Una solució és deixar que els infants entrin a la cuina i ajudin 
a preparar els àpats. Aquells infants que manipulen aliments 
tenen una major predisposició a tastar-los. Si volem que els 
nostres fills tastin i mengin gran varietat d’aliments, deixar-los 
ajudar a la cuina és una de les estratègies més eficaces. Només 
amb dir-los que mengin de tot no n’hi ha prou!

La cuina com a eina 
 per a menjar millor. 
I des de petits!
Com aconseguir la implicació de la mainada alhora 
d’elaborar plats saludables?

Diferents estudis han posat en evidència que els infants 
que ajuden a casa en la preparació i elaboració de menjars 
tenen hàbits més saludables, amb una major preferència 
per consumir fruites i verdures, a més de tenir més tendèn-
cia a escollir aquelles preparacions més saludables. Més 
recentment, un estudi publicat a la revista Nutrients també 
detectava una millora en el grau de confiança i habilitats 
culinàries, a més d’una major predisposició al consum de 
fruites i verdures després de realitzar, amb adolescents, 
una setmana de sessions intensives de cuina i lliçons sobre 
hàbits alimentaris.

Per tant, si seguim els indicis anteriors, no creieu que val la 
pena dedicar una mica més de temps a preparar els nostres 
àpats? A fer-ho en família i així incentivar els nens des de 
petits a aprendre a cuinar per assegurar-los una bona salut 
en el futur?

No obstant això, sembla que la manca 
de temps és un dels principals factors 
limitants.

Per això, hauríem de donar més 
importància a aquesta part pràctica de 
cuinar amb tota la família com una tas-
ca més de casa, a la qual s’introdueixi 
els més petits des de l’inici com una 
part més de la seva educació. Intentar 
buscar aquest moment, entre setmana 
o els caps de setmana, perquè interac-
tuïn amb el menjar és essencial per al 
foment d’uns bons hàbits en el present 
i el futur.

L’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 
i la Fundació Alícia han preparat el 
receptari Família! A cuinar! on trobareu 
idees d’allò més divertides per involu-
crar els més petits a la cuina.

Una solució és deixar que  
els infants entrin a la cuina  
i ajudin a preparar els àpats. 

Llegeix l’article complet aquí

https://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/cuina-com-eina-menjar-millor-petits


 
#Reportatge
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Àpats equilibrats
     en famíliaUn cop ja som coneixedors 
de com han de ser els nostres 
àpats, és important transmetre 
aquesta informació als més pe-
tits de casa i fer-los participar 
en l’elaboració dels menús, en 
anar a comprar, en preparar els 
plats i en parar i desparar taula.

És a dir, facilitar que formin 
part de tot el procés, adaptant 
la participació a les possibili-
tats de cada edat.

Les verdures i hortalisses en un 50%.  
Ens aporten vitamines, minerals i fibra, 
la qual ens proporciona sensació de 
sacietat i facilita el trànsit intestinal.  
Les podem consumir tant al vapor  
com bullides, crues, sofregides... 

Els proteics en un 25%. Ens aporten 
proteïnes, necessàries per a la formació 
dels músculs, i vitamines i minerals. 
Són: la carn, el peix, els ous i els llegums 
(cigrons, llenties, mongetes, faves, 
pèsols, entre d’altres).

Per postres, cal prioritzar  
la fruita.

Els farinacis, aliments rics en hidrats  
de carboni, en un 25%. És molt recoman-
able triar les opcions no refinades, és a dir 
l’arròs, la pasta, els cereals i el pa, inte-
grals. Ens aporten energia per dur a terme 
les activitats de tot el dia.

50

25

25

LA BASE PER A UNS 
ÀPATS SALUDABLES

Una alimentació saludable és la base 
per poder desenvolupar-se adequada-
ment en cadascuna de les etapes de 
la vida. Cal tenir en compte que uns 
bons hàbits s’han de treballar des de 
la infantesa, perquè aquests perdurin 
en l’etapa adulta. Un dels espais on 
s’obté aquesta educació és a casa, amb 
la família; s’aprèn a partir de l’exemple. 
Un altre espai és l’escola, on nens i 
nenes tenen l’oportunitat de reforçar 
aquests hàbits en un context diferent. 

Els dinars i sopars, tant de l’escola 
com de casa, han de seguir unes 
pautes per poder proporcionar els 
nutrients necessaris als infants.

El plat saludable que es presenta des de 
la Generalitat de Catalunya, té 3 grups 
d’aliments en les següents proporcions:

%

%

%

Receptes per fer en família?  
Mira la següent pàgina que us ha preparat l’equip 
de dietistes-nutricionistes d’Ametller Origen. 

Consulteu la guia: 

PETITS CANVIS PER 
MENJAR MILLOR
Agència de Salut Pública de Catalunya. 
Petits canvis per menjar millor.  
Barcelona: editat per l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, 2019.

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/Publicacions/Alimentacio-saludable-per-a-tothom/Petits-canvis-per-menjar-millor/
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Tonyina* amb crosta de llimona

Els nens i les nenes hi participen 

• És important que els infants sàpiguen reconèixer  

els peixos que mengen. Seria interessant portar-los  

al mercat perquè vegin els diferents peixos. 

• Poden fer la barreja inicial i posar la tonyina dins  

de la marinada. 

• També poden passar la tonyina pel pa ratllat  

i la llimona. 

• Amb la supervisió dels adults, munten el plat.

*Revisar recomanacions de consum de la tonyina segons l’edat de l’infant.

Valor nutricional 
Pel que fa als nutrients, la tonyina és un peix blau que ens 

aporta proteïna i greixos saludables, els reconeguts omega 3, 

imprescindibles per al bon funcionament del nostre sistema 

nerviós.

Seguint el model de plat saludable, tindríem la part de proteics 

i farinacis coberta i hauríem d’afegir-hi una bona ració de 

verdures i hortalisses. Us suggerim fer una crema de verdures 

calenta o un saltat de verdures de temporada com a primer plat.  

#Recepta

1. Barregeu el suc de llimona, l’anet, 

el julivert, la sal, el pebre negre i una 

cullerada de pell de llimona. 

2. Poseu la tonyina dins de la barreja  

i reserveu-ho 5 hores a la nevera.  

Doneu-li la volta al cap de dues hores.

 

3. Barregeu el pa i la resta de pell  

de llimona.  

4. Traieu la tonyina de la marinada  

i reserveu-la.

5. En una paella amb una mica d’oli, 

coeu-hi la tonyina.

6. Bulliu la pasta i reserveu-la. 7. Munteu el plat amb la pasta i la tonyina a sobre,  

i afegiu-hi una mica de la marinada reservada.

Ingredients (per a 4 persones) 
480 g de tonyina en 4 trossos 

1 ½ cullerada de pell de llimona  

100 ml de llimona 

½ cullerada d’anet 

3 cullerades de julivert 

3 cullerades de pa ratllat 

400 g de pasta (fettucine, tallarines...) 

Sal 

Oli 

Pebre negre

Amb fruita natural i llet de vaques 

de petits productors



#Projecte educatiu solidari
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Aquest àlbum el pots trobar  
a les botigues Ametller Origen 

i els guanys van destinats al  
SJD Pedatric Cancer Center.

Els mals hàbits alimentaris és un tema cada 
vegada més recurrent i que preocupa a les famílies. 
Ametller Origen i l’Hospital Sant Joan de Déu 
Barcelona hem unit esforços per contribuir, en 
la mesura del possible, a promoure canvis en 
l’estil de vida dels infants i les seves famílies.

El primer àlbum de cromos 
solidari, que promou hàbits 
de vida saludable, creat per 
Ametller Origen i l’Hospital 
Sant Joan de Déu Barcelona.

En els propers números entrarem en detall 
en tots els àmbits representats per aquests 
herois, que ens ajudaran a entendre com 
aplicar-los a la nostra vida quotidiana.

Veient que la qüestió va més enllà de l’aspecte 
nutricional i que arribàvem a molts alumnes 
amb el nostre projecte “Menja sa en família”, 
que portem a terme amb la Fundació Ametller 
Origen, va sorgir la idea de sortir de l’àmbit 
de les escoles i incidir directament a les 
famílies, no només en aspectes nutricionals, 
sinó també tractant les sis àrees de salut 
que marca l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona en el seu projecte Salut 360º.

Així neix l’àlbum de cromos, com a eina 
educativa molt més lúdica i divertida, 
sobre hàbits saludables. Un àlbum per 
compartir en família i viatjar plegats/des 
en l’aventura de la Martina i els herois 
saludables per entendre la necessitat 
d’alimentar-nos de manera saludable, fer 
activitat física i esport, aprendre a conviure 
en societat, a adaptar l’aprenentatge 
del nostre dia a dia, a tenir en compte 
la salut i la seguretat, i per conèixer 
la importància de les emocions.
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Et proposem el joc les 
CRUCÍFERES!

Relaciona el 
número de  

crucífera amb 
el seu nom
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#Joc



#Espai Fundació AO
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La Fundació Ametller Origen té com 
a objectiu promoure els hàbits de 
vida saludables a través de l’esport 
i l’alimentació. La nostra divisió 
d’escoles ofereix un servei de gestió 
integral de menjadors escolars, 
projecte educatiu i administració.

Acompanyant  
a la mainada

Comissionat d’Economia Social,  
Desenvolupament Local i política  
alimentària. Ajuntament de Barcelona.

“Els menjadors escolars 
són molt importants per a 
generar canvi en el model 
agroalimentari” Álvaro Porro 

I centrant-nos en projectes concrets, què ens en pot 
explicar dels que es desenvolupen en l’àmbit escolar, 
com l’“Ens ho mengem tot”? 
Escoles + Sostenibles va néixer l’any 2001 en el marc 
del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat de 
Barcelona amb l’objectiu de contribuir a la sosteni-
bilitat des de l’educació i amb el reconeixement de 
les escoles com a agents de canvi a la ciutat, que 
desenvolupen un gran ventall d’iniciatives de millora 
de la pròpia escola i de l’entorn. El curs passat, el 
nombre de centres participants va arribar a 352.

Un dels programes més destacats en relació amb 
l’alimentació és “Ens ho mengem tot”. A través de 
propostes concretes d’activitats es pretén sensibilitzar 
sobre el malbaratament alimentari als menjadors 
escolars i conèixer la petjada ecològica que genera.

Però de cara al 2021, Barcelona serà la capital 
mundial de l’alimentació sostenible i això per-
metrà que des d’ara fins llavors podrem donar 
un fort impuls a tots aquests programes.

Entrevista realitzada a finals de l’any 2019.

Quina és la posició de l’Ajuntament de Barcelona  
en temes que ens preocupen com la sostenibilitat? 
L’Ajuntament de Barcelona va signar el pacte de 
Milà el 2015, que promou un canvi en el model 
alimentari mundial cap a un model d’alimentació just 
i sostenible, amb l’impuls de les ciutats. És el que es 
coneix com a «polítiques alimentàries urbanes».

Es tracta d’un pacte de ciutats de tot el món per intentar 
transformar el paradigma agroalimentari partint d’un diag-
nòstic que ens indicava que fins ara no ha estat sostenible 
en termes ambientals i socials, que genera molts problemes 
que agreugen el canvi climàtic, de biodiversitat, etc. 
 
Quins són els reptes de ciutat i com des de l’espai educatiu 
dels menjadors podem abordar-los? 
Nosaltres considerem que els menjadors de les escoles, instituts 
i escoles bressol són uns espais importantíssims a l’hora 
de generar aquest canvi en el model agroalimentari de què 
parlàvem. Primer, perquè es fa servir molt de menjar i, segon, 
perquè és un espai on les generacions del futur s’eduquen 
versus l’alimentació i per tant formen part del model.

Hem d’ajudar que els infants puguin entendre quins són 
els reptes del model agroalimentari en termes de sosteni-
bilitat social i ambiental perquè puguin ser actors de canvi.

Quins altres temes cal destacar com a Ajuntament 
d’aquest nou comissionat? 
La nostra aposta és que es faci servir menjar que sigui 
produït de la manera el més sostenible possible. Volem 
incidir perquè els models agroalimentaris tinguin una 
relació directa amb el seu entorn local. Això vol dir que 
s’han de poder importar alguns productes, però n’hi ha 
molts d’altres que es poden trobar en un radi molt més 
local, de manera que es generi un equilibri territorial i 
un entorn ecològic molt més sostenibles: de proximitat, 
de temporada, amb models productius sostenibles, amb 
poc ús de químics, amb varietat de producció, mantenint 
varietats locals...  

Des de la Fundació Ametller Origen 
també ens sumem a tota dinàmica 
que pugui contribuir a què els 
infants s’impliquin i s’interessin 
per la seva pròpia alimentació.

“Hem d’ajudar els infants perquè 
puguin ser actors de canvi: són 

les persones que en el futur com-
praran a botigues i mercats.”

A les escoles on hi col·laborem, estem 
canviant les safates del menjador 
i de manera progressiva estem 
implantant plats, raseres i cullerots, 
safates i soperes...Al mateix temps, 
promovem que els infants siguin 
autònoms/es i siguin ells mateixos 
qui serveixen el menjar als seus 
companys/es i a ells mateixos.

Un exercici on els acompanyem  
i orientem en el coneixement del 
propi cos i de decidir en funció de 
la gana que tenen. Bàsicament, 
un exercici d’empoderament 
on la seva motivació hi juga 
un paper essencial.

L’objectiu és crear un espai  
que s’assembli el màxim possible  
a l’entorn de casa, on ells i elles 
decideixen com i a on s’asseuen  
i els temes de conversa.

L’equip de l’escola, la coordinació de 
menjadors escolars d’Ametller Origen, 
l’equip de monitoratge i l’office són 
elements clau en el canvi cultural.
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SERVEI D’ASSESSORAMENT I D’AJUTS PRÀCTICS PER FACILITAR  
I MILLORAR LA GESTIÓ DE L’ESPAI DEL MENJADOR ESCOLAR

PROJECTES EDUCATIUS DESENVOLUPATS EN LA FRANJA HORÀRIA DEL MIGDIA ESCOLAR

menjadorsescolars.ametllerorigen.catContacta’ns a: menjadorsescolars@ametllerorigen.cat




