
Ja que aquests no dinem al menjador i no sabrem què menjareu, us proposem que ens

feu un diari dels vostres àpats.

1. Omple el menú setmanal amb l’esmorzar, el dinar i el sopar.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

ESMORZAR

DINAR

SOPAR

Com que aquests dies no dinareu al menjador i no sabrem què menjareu, us proposeu que ens 
feu un diari dels vostres àpats.



Escull el plat que més t’hagi agradat i fes el pas a pas a seguir per elaborar la recepta 

completant les plantilles que trobaràs a continuació...











Estris i aparells de cuina 







Si volem tenir una alimentació saludable que ens ajudi a crèixer sans i forts és

necessari que seguim les indicacions de la OMS (Organisme Mundial de la Salut) 
Clica el link per descubrir més sobre una alimentació saludable:

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Vida_saludable/Alimentacio/Piramide/triptic_piramide_saludable.pdf

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Vida_saludable/Alimentacio/Piramide/triptic_piramide_saludable.pdf


Ara observeu el vostre menú setmanal. Marqueu SI o NO segons si compleix o no les 

següents afirmacions.

AFIRMACIÓ SI NO

HE MENJAT MÍNIM 2 O 3 PECES DE FRUITA AL DIA.

A TOTS ELS DINARS I SOPARS HE MENJAT COM A MÍNIM UNA HORTALISSA.

HE MENJAT LLEGUMS COM A MÍNIM 3 DIES DE LA SETMANA.

HE BEGUT AIGUA AMB TOTS ELS ÀPATS (NO REFRESCOS).

A CASA HEM CUINAT O AMANIT AMB OLI D’OLIVA.

HE MENJAT POCS O CAP SNACK, GALETES, PATATES, LLAMINADURES, CEREALS 
AMB XOCOLATA, EMBOTIT, BRIOXOS, ETC.

HE MENJAT ASSEGUT/DA A TAULA, AMB CALMA I DEDICANT UNS 20 MINUTS A 
CADA ÀPAT.

Contra més afirmacions hagueu marcat amb SI més saludable és la vostra alimentació!!Com
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