
OMPLIM LA NEVERA 

El primer pas per a gaudir d’una alimentació saludable és adquirir l’hàbit de planificar 

els àpats i sortir a comprar tots el ingredients necessaris per a tota la setmana. El què 

comprem serà el que marcarà la nostra alimentació i per tant, no ho podem fer amb 

presses sinó d’una manera organitzada i racional.  

El primer que cal és preparar la llista del que necessitem en funció dels àpats planificats, 

tenint en compte que també ens caldran aliments que ens serveixin en aquells moments 

que volem “matar el cuquet”, potser a mig matí o mitja tarda.  

El temps dedicat a la compra és per tant important i mereix un lloc a la nostra agenda. 

Cal que li busquem un moment adequat, en el que disposem de temps suficient per 

comparar preus i etiquetes, i sobretot, en el que no tinguem gana! per no acabar 

comprant aliments apetitosos però segurament poc saludables.  

El lloc on realitzem la compra també es important. Cal evitar les grans superfícies, on 

trobem que la majoria d’aliments son envasats i amb llargues llistes d’ingredients. 

L’alimentació saludable es basa en la elecció de productes frescos i de temporada que 

trobarem tant als mercats  municipals com als comerços especialitzats (fruiteria, 

peixateria, carnisseria). 

Al nostre cistell han de destacar per ordre de quantitat: 

1. En primer lloc les verdures, les fruites, els tubercles, els llegums, els cereals i 

els seus derivats (arròs, pasta, pa, preferiblement integrals). 

2. En segon lloc la llet, els iogurts, formatge fresc, tendre o semicurat, els ous, 

el peix, i els fruits secs.  

3. Les carns ocuparan un lloc menys destacat i d’aquestes prioritzarem el 

consum de les més magres (pollastre, conill, gall d’indi). 

4. També podem afegir-hi petites porcions de derivats carnis magres (pernil dolç 

o salat,) alguna llauna de tonyina, sardines, espàrrecs ... que ens pot servir per 

preparar entrepans o en algun moment puntual. 



5. Evitarem comprar derivats carnis grassos (salsitxes, botifarres, fuet, patés, 

sobressada ..) formatges rics en greix (curats, cremosos, d’untar ..), productes de 

pastisseria (galetes, magdalenes, ...), xocolatines, patates de bossa, etc que, si els 

tenim a casa no podrem evitar prendre en algun moment i que igualment no 

podrem evitar que consumeixin els nostres fills.  

Com es desen els aliments dins de la nevera? 

- Les fruites i verdures solen tenir uns calaixos especials per a guardar-les a la 

nevera. En aquests calaixos es on la temperatura és menys freda. 

 

- Els llegums si els comprem cuits a granel també els guardarem a la nevera o 

sí hem de tardar més de tres dies en consumir-los es poden congelar. 

 

- El peix i la carn fresca han d’estar a la zona més freda de la nevera. Alguns 

aparells ja disposen d’un calaix especial per aquests aliments que es troba al 

voltant dels 0ºC. 

 

- Les lleixes son les zones amb una temperatura mitja i hi podem guardar els 

iogurts, derivats carnis, formatges, els ous ... 

 

- La porta de la nevera es la zona on es donen més canvis de temperatura 

(quan la obrim i tanquem) per tant hi posarem aliments que no necessitin 

temperatures molt fredes o que consumim en poc temps (l’aigua, la llet encetada 

si la consumim en 24h, la mantega, maionesa de pot, la xocolata ..) 

 


