
Resumo dos contidos das       

actividades levadas a cabo du-

rante o curso en relación á ali-

mentación saudable no marco 

dos Contratos Programa no 

que participa o colexio e en 

colaboración co Concello de 

Rianxo. 

Que sabemos sobre 

a alimentación          

saudable? 

Como combinar os alimentos para 

facer un prato saudable e equilibra-

do? 

Segue os seguintes consellos: 

Opción 1: prato único 

50% froitas e verduras 

25% Hidratos (legumes, cereais, …) 

25% Proteínas 

Acompaña de auga e dunha fonte 

graxa saudable, coma o aceite de 

oliva. 

Opción 2: 1º e 2º prato 

O 1º será un prato grande de ensala-

da ou crema de verduras. 

O 2º será un prato máis pequeno 

(como de sobremesa) no que combi-

nes as proteínas cos hidratos. 

Acompaña de auga e dunha fonte 

graxa saudable, coma o aceite de 

oliva. 

Aínda que non é un tema agradable, é 

importante coñecer as nosas feces. 

A alimentación xoga un papel clave 

nas nosas deposicións, polo que se se 

produce algunha alteración nas visitas 

ao inodoro debemos saber o porqué.  

Por exemplo, o estrinximento pode ser 

causado pola falta de fibra, unha hi-

dratación insuficiente ou o sedentaris-

mo. 

Unha dieta con exceso de azucre pode 

causar obesidade, enfermidades car-

diovasculares, diabete e carie. 

Por isto, é importante reducir o seu 

consumo. 

- Evita os refrescos e zumes envasa-

dos. Bebe auga, podes darlle sabor en-

gadíndolle froitas naturais.  

-  Chocolate si, pero saudable: debe 

conter un 85% de cacao. 

- Apetéceche picar algo? Escolle uns  

deliciosos froitos secos. 

- Ollo cos alimentos procesados, le as 

etiquetas. 

- Non hai mellor larpeirada que as 

froitas! 



Verduras e hortalizas 

Por que escoller alimentos de      

proximidade?  

- Son máis frescos. 

Canto máis próxima sexa a súa proce-

dencia, menos tempo van tardar en 

chegar ás nosas casas. 

- Porque a súa  

pegada de carbono é menor.  

Canto máis teña que viaxar un alimen-

to para chegar a nós, máis contamina-

ción producen os medios que o trans-

portan. 

Por que escoller produtos de tempa-

da?  

- Porque están no seu momento    

óptimo de maduración, conservando 

todas as súas propiedades nutritivas. 

- Saben mellor. 

Se un alimento non está no seu mellor 

momento, o seu sabor tampouco. 

Escolle  sempre alimentos: 

- De tempada. 

- De proximidade. 

- Coa menor embalaxe posible para 

producir menos residuos. 

Froitas  

Mariscos e moluscos 

Peixes azuis 

Peixes brancos 

Vísceras e ovos 

Carnes brancas 

Carnes vermellas 

Cereais e pseudocereais 

Legumes 

Tubérculos 

Sementes e froitos secos 

Proteínas vexetais  

Graxas e aceites 

Bebidas 

Hidratos, auga, fibra e vitaminas. 

Que nos aporta cada alimento? 

Vitaminas, minerais, fibra e auga. 

Principalmente proteína e graxas. Son: 

tenreira, porco, cordeiro, caza maior,etc. 

Principalmente hidratos de carbono. 

Hidratos de carbono e proteínas. 

Principalmente hidratos de carbono. 

Graxas e algo de proteína. 

Principalmente proteína. Son o tofu, 

seitán, soia texturizada, miso, etc. 

Principalmente graxas. 

Principalmente proteína. Son: polo, pa-

vo, coello, pato, galiña e outras aves. 

Principalmente proteína e graxas. 

Principalmente proteína. Son: ameixas, 

mexillóns, luras, polbo, chopo, nécoras, 

centola, gambas, etc. 

Principalmente proteína. Son: pescada, 

bacallau, ollomol, raia, rape, dourada,... 

Principalmente proteína e graxas. Son: 

sardiña, xarda, xurelo, atún, bonito, sal-

món, peixe espada, etc. 

Embutidos 

Lácteos  

Hidratos de carbono, proteína e graxas. 

Principalmente proteína e graxas. 
Principalmente auga. Son:infusións, ca-

fé, auga con e sen gas, bebidas vexetais. 


