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1.- Almorzo
1.1.- ¿Por que é importante almorzar?

 O almorzo é a comida máis importante do día

 Cando te ergues pola maña hai 10-12 horas que non comes e o teu

corpo necesita alimentos e enerxía para estar en boa forma e

preparado para toda a actividade que che espera

1.2.- ¿Que pasa si non almorzas?

 Custarache máis estar activo

 Sentiraste máis fatigado

 Sentirás máis apetito a media maña

 O teu peso e graxa corporal aumentará

 Pode que non tomes o ferro ou calcio suficientes



1.- Almorzo
1.3.- ¿Que pasa se almorzas?

 Estarás máis activo

 Comerás mellor e de forma máis saudable

 Axudarache a manter o teu peso e a túa graxa corporal

1.4.- Para almorzar correctamente

 Deitarse cedo e durmir as horas que se necesitan

 Levantarse con tempo para disfrutar desta comida, tómate o teu

tempo, polo menos 15 minutos

 Almorza sentado e que este sexa variado



1.- Almorzo
1.4.- Para almorzar correctamente

1.4.1.- Lácteos

 Si elixes queixo (o mellor é fresco ou baixo en grasa

 Podes tomar leite quente en inverno e frío no verán, con cacao ou

cereais. O médico indicarache si o debes tomar enteiro,

semidescremado ou descremado

1.4.2.- Cereais

 Intenta tomar pan de panadería, a ser posible integral.

 Toma con frecuencia cereais integrais

 Consume con moderación alimentos envasados como os bolos e a

pastelería industrial



1.- Almorzo
1.4.- Para almorzar correctamente

1.4.3.- Froitas

 Toma unha peza enteira de froita fresca, para aproveitar mellor as

súas calidades e a súa fibra

 Lembra que a froita de tempada está moito máis rica

 Cando queiras podes engadir un zume natural

1.4.4.- Novos alimentos e novas receitas

 Froitos secos (noces, figos…)

 Mel

 Alimentos proteicos como o xamón ou fiambre de pavo



1.- Almorzo
1.4.- Para almorzar correctamente

1.4.4.- Almorzos para cando vas mal de tempo

 Intenta deixar o almorzo preparado

 Toma un vaso de leite e leva unha froita e cereais que sexan fáciles

de tomar

 Proba queixo con froitos secos ou iogur con anacos de froita

fresca, noces e pan

1.4.5.- ¿Por que se aconsella tomar algo a media mañá?

 É aconsellabe comer regularmente e non pasar moitas horas entre

comidas. Podemos tomar algo lixeiro, como unha peza de froita

fresca, un iogur ou un lácteo líquido, un bocadillo pequeno e para

beber auga



2.- Xantar
2.1.- ¿Cómomellorar o xantar?

 Adaptalo as demáis comidas do día

 Manter o equilibro na achega calórica e nutricional

 Debe ser similar durante todos os días da semana

 Os pratos fritos achegan máis calorías que os preparados fervidos ou o

vapor

 Buscar un equilibro nutricional entre os grupos de alimentos



2.- Xantar
2.1.- ¿Cómomellorar o xantar?

 Dentro do menú semanal a hora do xantar, tamén podemos

realizar cambios, dependendo da actividade física que teñamos que

realizar. Por exemplo o menú 1 e 5 son máis calóricos no anterior

exemplo. Si vamos a realizar menos actividade física (por

exemplo), mostramos aquí un cambio de menú con menos calorías



2.- Xantar
2.2.- Como acadar as racións recomendadas segundo os

grupos de alimentos

 Si o alimento é o compoñente principal do prato anótase

como 1 ración completa

 Si o alimento é unha gornición, contara como½ ración

 Sumaremos as racións do 1º e do 2º prato e cotexarémolas cas

recomendacións de consumo para cada un dos grupos de

alimentos



2.- Xantar
2.2.- Como acadar as racións recomendadas segundo os

grupos de alimentos



2.- Xantar
2.2.- Como acadar as racións recomendadas segundo os

grupos de alimentos



2.- Xantar
2.2.- Como acadar as racións recomendadas segundo os

grupos de alimentos



2.- Xantar
2.3.- Como aumentar o consumo de hortalizas e legumes

 Sabemos que consumir verduras e hortalizas ten efectos moi

beneficiosos para a saúde. Por iso é desexable que estes alimentos

estean presentes a diario no noso menú

 Existen variedades de formas para consumilos, por exemplo:

 Ensaladas en cru

 Cremas e purés

 Gornicións

 Potaxes

 É aconsellable consumir dúas racións de alimentos vexetais ao día,

unha no xantar e outra na cea.



2.- Xantar
2.3.- Como aumentar o consumo de hortalizas e legumes

 Exemplos



2.- Xantar
2.4.- Como aumentar o consumo de peixe

 Os peixes son unha excelente fonte de proteínas de elevada

calidade, de vitamina D e de iodo

 A variedade e as diferentes formas de preparación fan do peixe un

dos alimentos máis versátiles para planificar o teu menú

 Existen varias opcións saudables:

 Peixe Fresco

 Peixe conxelado

 Peixe en conserva

 O peixe precociñado rebozado debemos limitalo polo seu exceso

calórico o igual que frito



2.- Xantar
2.5.- Como mellorar as sobremesas

 Os nutrintes como as vitaminas, a fibra e os compostos

“bioactivos” que conteñen as froitas posúen efectos beneficiosos

para a saúde e o seu consumo insuficiente é un dos factores de

risco para moitas enfermidades

 A base das sobremesas debe ser:

 Froita fresca (en peza, batidos ou como macedonia)

 Lácteos (queixo ou iogur)

 Ou combinada entre estos 2 nunha proporción 4:1

 É recomendable consumir 3 pezas de froita o día e unha delas que

forme parte da sobremesa do xantar



2.- Xantar
2.5.- Como mellorar as sobremesas



3.- Merenda
3.1.- Recomendacións para as merendas

 Segundo as recomendacións actuais para a idade infantil e xuvenil é

desexable distribuír a achega enerxética en 5 tomas ao longo do

día: Almorzo, merenda a media mañá, xantar, merenda a

media tarde e cena

 As dúas merendas do día deben ser comidas lixeiras, que non

supoñan máis do 10-15% do aporte total de enerxía diaria, polo

que é suficiente unha achega aproximada de 200-250 calorías. Por

isto as merendas deben ser pouco calóricas, variadas, á vez que

saudables



3.- Merenda
3.2.- Suxestións para preparar merendas

1. Planifique con antelación

2. Coide e varía as merendas

3. Faga un repaso das froitas de tempada. É importante varialas

(mandarina, plátano, uvas, fresas…)

4. De vez en cando inclúa froitas desecadas, en menos cantidades

cas frescas, como orellóns de albaricoque, cirolas e uvas pasas

5. Os froitos secos (noces, améndoas, cacahuetes, abelás, pipas) son

mais calóricos sobre todo pola elevada cantidade de graxa. Sen

embargbo, é destacable a calidade da mesma, polo que son

recomendables en cantidades adecuadas algunhas veces á

semana.



3.- Merenda
3.2.- Suxestións para preparar merendas

6. Intercambie as froitas con iogur líquido ou sólido ou pequenos
bocadillos de pan con queixo baixo en grasa (fresco ou tipo
burgos)

7. A merenda da tarde non ten que ser sempre un bocadillo,
intercala pan con aceite de oliva e tomate, froita con iogur,
zumes naturais con pan e froitos secos, pequenos bocadillos de
leitura, tomate, atún e ovo cocido….

8. Prefira Xamón ou friame de pavo e evite outros como o salami,
salchichón…

9. Evita pasteis, doces, bolos industriais e cremas de chocolate

10. A bebida de elección sempre será auga ou zumes naturais ou
iogur líquido

11. Coida o horario (non debe interferir co resto de comidas



4.- Cea
4.1.- ¿Que é o mais sano para cear?

 Os vexetais xa sexan crus ou cocidos. Tamén podes optar por

verduras salteadas, ensaladas crudas con salmón ou recetas líquidas

como a crema de verduras

 As proteínas baixas en grasa tamén son recomendables como son o

ovo, peixe, queixo fresco ou algúns frutos secos como as noces ou

amendoas



4.- Cea
4.1.- ¿Que é o mais sano para cear?

 A cea ademais terá que ser completa pero lixeira, para favorecer

un bo descanso e contribuír a inxesta adecuada de enerxía

 Deberase escapar de preparacións culinarias moi calóricas

(precociñados, fritos…) optando por cociñados a prancha,

forno…

 En resumo, a cea complementará o resto de inxestas do día



5.- Consellos para alimentarse mellor
1. Manteña o seu peso dentro dos límites normais

2. Tome, polo menos, cinco racións de froitas e verduras ao día

3. Consuma máis pan, arroz e pasta de variedade integral

4. Consuma peixe varias veces á semana

5. Tome menos graxa, especialmente a da derivados cárnicos e de
lácteos

6. Reduza progresivamente o consumo de sal

7. Limite a inxestións de azucre, especialmente o que provén das
bebidas refrescantes, lambetadas e pasteis

8. Bebe auga para manter un adecuado nivel de hidratación

9. Antes de elixir os alimentos, consulte a etiqueta nutricional dos
produtos envasados

10. Consuma gran variedade de alimentos



6.- Actividade
Deberedes enviarme unha programación acerca do voso “menú

semanal”

Este debe incluír 4 comidas:

1. Almorzo

2. Xantar

3. Merenda (merenda de maña ou de tarde)

4. Cea

Durante os 7 días da semana

Enviarédesmo en formato PDF o correo:

juanma.garcia.rozas@gmail.com


