
¿¿¿¿PorPorPorPor quequequeque éééé importanteimportanteimportanteimportante almorzaralmorzaralmorzaralmorzar????
• OOOO almorzoalmorzoalmorzoalmorzo éééé aaaa comidacomidacomidacomida máismáismáismáis importanteimportanteimportanteimportante dodododo díadíadíadía....

• CandoCandoCandoCando tetetete erguesergueserguesergues polapolapolapola mañámañámañámañá haihaihaihai 10101010----12121212 horashorashorashoras quequequeque nonnonnonnon comescomescomescomes eeee oooo teuteuteuteu corpocorpocorpocorpo
necesitanecesitanecesitanecesita alimentosalimentosalimentosalimentos eeee enerxíaenerxíaenerxíaenerxía paraparaparapara estarestarestarestar enenenen boaboaboaboa formaformaformaforma eeee preparadopreparadopreparadopreparado paraparaparapara
todatodatodatoda aaaa actividadeactividadeactividadeactividade quequequeque tetetete esperaesperaesperaespera:::: xogar,xogar,xogar,xogar, concentrarteconcentrarteconcentrarteconcentrarte nananana claseclaseclaseclase eeee estudarestudarestudarestudar....

ALMORZO ALMORZO ALMORZO ALMORZO SAUDABLESAUDABLESAUDABLESAUDABLE



¿Que¿Que¿Que¿Que pasapasapasapasa sesesese nonnonnonnon almorzas?almorzas?almorzas?almorzas?
• CustaracheCustaracheCustaracheCustarache máismáismáismáis atenderatenderatenderatender aoaoaoao profesorprofesorprofesorprofesor eeee facerfacerfacerfacer asasasas tarefastarefastarefastarefas....

• AprenderásAprenderásAprenderásAprenderás menosmenosmenosmenos eeee conconconcon máismáismáismáis esforzoesforzoesforzoesforzo....

• SentirasteSentirasteSentirasteSentiraste fatigadofatigadofatigadofatigado eeee estarásestarásestarásestarás menosmenosmenosmenos activoactivoactivoactivo....

• SentirásSentirásSentirásSentirás máismáismáismáis apetitoapetitoapetitoapetito aaaa mediamediamediamedia mañámañámañámañá eeee comeráscomeráscomeráscomerás máismáismáismáis (lambetadas,(lambetadas,(lambetadas,(lambetadas, bolosbolosbolosbolos quequequeque
teñenteñenteñenteñen máismáismáismáis graxagraxagraxagraxa eeee azucre,azucre,azucre,azucre, refrescosrefrescosrefrescosrefrescos............)))) OOOO teuteuteuteu pesopesopesopeso eeee aaaa graxagraxagraxagraxa corporalcorporalcorporalcorporal taméntaméntaméntamén
aumentaráaumentaráaumentaráaumentará....

• PodePodePodePode quequequeque nonnonnonnon tomestomestomestomes oooo ferroferroferroferro eeee oooo calciocalciocalciocalcio suficientessuficientessuficientessuficientes paraparaparapara osososos teusteusteusteus ósosósosósosósos eeee paraparaparapara titititi....
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¿¿¿¿QueQueQueQue pasapasapasapasa sesesese almorzas?almorzas?almorzas?almorzas?
• AprenderásAprenderásAprenderásAprenderás máismáismáismáis rápidorápidorápidorápido eeee mellormellormellormellor.... ConcentrarasteConcentrarasteConcentrarasteConcentraraste máismáismáismáis....

• EstarásEstarásEstarásEstarás máismáismáismáis activoactivoactivoactivo.... EstarásEstarásEstarásEstarás dispostodispostodispostodisposto aaaa xogarxogarxogarxogar eeee aaaa terterterter máismáismáismáis actividadeactividadeactividadeactividade físicafísicafísicafísica....

• ComerásComerásComerásComerás mellormellormellormellor eeee dededede formaformaformaforma máismáismáismáis saudablesaudablesaudablesaudable....

• AxudaracheAxudaracheAxudaracheAxudarache aaaa mantermantermantermanter oooo teuteuteuteu pesopesopesopeso eeee aaaa túatúatúatúa graxagraxagraxagraxa corporalcorporalcorporalcorporal....

• PermitirachePermitirachePermitirachePermitirache mantermantermantermanter unununun bobobobo crecementocrecementocrecementocrecemento eeee desenvolvementodesenvolvementodesenvolvementodesenvolvemento....

POLA MAÑÁ, NON SAIAS DA CASA CO ESTÓMAGO BALEIROPOLA MAÑÁ, NON SAIAS DA CASA CO ESTÓMAGO BALEIROPOLA MAÑÁ, NON SAIAS DA CASA CO ESTÓMAGO BALEIROPOLA MAÑÁ, NON SAIAS DA CASA CO ESTÓMAGO BALEIRO

¡¡PONTE EN FORMA CUN BO ALMORZO!!¡¡PONTE EN FORMA CUN BO ALMORZO!!¡¡PONTE EN FORMA CUN BO ALMORZO!!¡¡PONTE EN FORMA CUN BO ALMORZO!!
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¿¿¿¿Ten algo que ver o almorzo coa actividade física?Ten algo que ver o almorzo coa actividade física?Ten algo que ver o almorzo coa actividade física?Ten algo que ver o almorzo coa actividade física?
Si,Si,Si,Si, porqueporqueporqueporque sesesese realizasrealizasrealizasrealizas algúnalgúnalgúnalgún tipotipotipotipo dededede actividadeactividadeactividadeactividade físicafísicafísicafísica sensensensen tomartomartomartomar oooo almorzoalmorzoalmorzoalmorzo
podespodespodespodes sentirtesentirtesentirtesentirte fatigadofatigadofatigadofatigado eeee cansadocansadocansadocansado.... RecordaRecordaRecordaRecorda quequequeque oooo teuteuteuteu corpocorpocorpocorpo necesitanecesitanecesitanecesita enerxíaenerxíaenerxíaenerxía
paraparaparapara sesesese poderpoderpoderpoder movermovermovermover....
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Para Para Para Para almorzar correctamente:almorzar correctamente:almorzar correctamente:almorzar correctamente:
• DéitateDéitateDéitateDéitate cedocedocedocedo paraparaparapara durmirdurmirdurmirdurmir asasasas horashorashorashoras quequequeque necesitasnecesitasnecesitasnecesitas

• LevántateLevántateLevántateLevántate conconconcon tempotempotempotempo paraparaparapara disfrutardisfrutardisfrutardisfrutar destadestadestadesta comidacomidacomidacomida.... TomaTomaTomaToma oooo teuteuteuteu tempo,tempo,tempo,tempo, polopolopolopolo
menosmenosmenosmenos 15151515 minutosminutosminutosminutos....

• AlmorzaAlmorzaAlmorzaAlmorza sentado,sentado,sentado,sentado, áááá mesa,mesa,mesa,mesa, enenenen familiafamiliafamiliafamilia eeee mellormellormellormellor sensensensen TVTVTVTV ninninninnin consolaconsolaconsolaconsola....

• TomaTomaTomaToma todostodostodostodos osososos díasdíasdíasdías polopolopolopolo menosmenosmenosmenos unununun alimentoalimentoalimentoalimento dededede cadacadacadacada gruposgruposgruposgrupos....

¿¿¿¿En que consiste un bo almorzo?En que consiste un bo almorzo?En que consiste un bo almorzo?En que consiste un bo almorzo?
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ALMORZO ALMORZO ALMORZO ALMORZO SAUDABLESAUDABLESAUDABLESAUDABLE

ParaParaParaPara almorzaralmorzaralmorzaralmorzar correctamentecorrectamentecorrectamentecorrectamente::::
TomaTomaTomaToma todostodostodostodos osososos díasdíasdíasdías polopolopolopolo menosmenosmenosmenos unununun alimentoalimentoalimentoalimento dededede cadacadacadacada unununun dosdosdosdos seguintesseguintesseguintesseguintes gruposgruposgruposgrupos::::

� LácteosLácteosLácteosLácteos:::: 1111 vasovasovasovaso dededede leiteleiteleiteleite ouououou unununun anacoanacoanacoanaco dededede queixoqueixoqueixoqueixo ouououou unununun ioguriogurioguriogur....
� Se elixes queixo, procura que sexa fresco ou baixo en graxa.
� Podes tomar leite quente no inverno e un bo vaso de leite frío no verán. Podes poñerlle cacao ou

cereais, pero non tomes bebidas excitantes como o café.
� O pediatra indicaravos aos teus pais e a ti se debes tomar o leite e o iogur enteiros,

semidescremados ou descremados.
� CereaisCereaisCereaisCereais:::: testestestes moitosmoitosmoitosmoitos alimentosalimentosalimentosalimentos paraparaparapara elixir,elixir,elixir,elixir, peroperoperopero ímoscheímoscheímoscheímosche dardardardar algúnsalgúnsalgúnsalgúns consellosconsellosconsellosconsellos::::

� Intenta tomar pan de panadaría, a ser posible integral. O pan do día anterior está moi bo se o
quentas. O pan de molde adoita conter máis graxa, por iso evita tomalo todos os días.

� Toma con frecuencia cereais integrais. Teñen efectos moi beneficiosos para ti.
� Algúns alimentos envasados como os bolos e a pastelería industrial debes consumilos con

moderación. Elixe os baixos en azucre, graxas e sal.
� FroitasFroitasFroitasFroitas::::

� Toma unha peza enteira de froita fresca, para aproveitar mellor as súas calidades e a súa fibra.
� Recorda que a froita de temporada está moito máis rica.
� Cando queiras, podes engadir un zume natural.



Incorpora Incorpora Incorpora Incorpora novos alimentos e novas receitas.novos alimentos e novas receitas.novos alimentos e novas receitas.novos alimentos e novas receitas.
Outros alimentos tamén poden formar parte do almorzo como:Outros alimentos tamén poden formar parte do almorzo como:Outros alimentos tamén poden formar parte do almorzo como:Outros alimentos tamén poden formar parte do almorzo como:

• FroitosFroitosFroitosFroitos secossecossecossecos comocomocomocomo asasasas noces,noces,noces,noces, figosfigosfigosfigos............

• MelMelMelMel

• AlgúnsAlgúnsAlgúnsAlgúns alimentosalimentosalimentosalimentos proteicosproteicosproteicosproteicos comocomocomocomo oooo xamónxamónxamónxamón ouououou oooo fiambrefiambrefiambrefiambre dededede pavopavopavopavo....

• PanPanPanPan conconconcon aceiteaceiteaceiteaceite dededede olivaolivaolivaoliva eeee tomate,tomate,tomate,tomate, queixoqueixoqueixoqueixo frescofrescofrescofresco eeee zumezumezumezume dededede vexetaisvexetaisvexetaisvexetais....
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Almorzos para cando vas mal de tempo.Almorzos para cando vas mal de tempo.Almorzos para cando vas mal de tempo.Almorzos para cando vas mal de tempo.
AlgúnsAlgúnsAlgúnsAlgúns nenosnenosnenosnenos saltansaltansaltansaltan oooo almorzoalmorzoalmorzoalmorzo porqueporqueporqueporque sesesese deitandeitandeitandeitan tarde,tarde,tarde,tarde, sesesese erguenerguenerguenerguen tardetardetardetarde eeee teñenteñenteñenteñen poucopoucopoucopouco
tempotempotempotempo.... SeSeSeSe testestestes poucopoucopoucopouco tempo,tempo,tempo,tempo, oooo teuteuteuteu almorzoalmorzoalmorzoalmorzo nonnonnonnon seráseráseráserá oooo maismaismaismais adecuadoadecuadoadecuadoadecuado.... PeroPeroPeroPero algúnsalgúnsalgúnsalgúns
consellosconsellosconsellosconsellos podenpodenpodenpoden axudarteaxudarteaxudarteaxudarte::::

• DeixaDeixaDeixaDeixa preparadopreparadopreparadopreparado oooo quequequeque vasvasvasvas aaaa tomartomartomartomar.... AAAA mesamesamesamesa postapostapostaposta dodododo díadíadíadía anterioranterioranterioranterior axudarateaxudarateaxudarateaxudarate aaaa
aforraraforraraforraraforrar tempotempotempotempo....

• TomaTomaTomaToma unununun vasovasovasovaso dededede leiteleiteleiteleite eeee levalevalevaleva paraparaparapara oooo camiñocamiñocamiñocamiño unhaunhaunhaunha froitafroitafroitafroita eeee cereaiscereaiscereaiscereais quequequeque sexansexansexansexan
fácilesfácilesfácilesfáciles dededede tomartomartomartomar....

• ProbaProbaProbaProba queixoqueixoqueixoqueixo conconconcon froitosfroitosfroitosfroitos secossecossecossecos ouououou ioguriogurioguriogur conconconcon anacosanacosanacosanacos dededede froitafroitafroitafroita fresca,fresca,fresca,fresca, nocesnocesnocesnoces eeee panpanpanpan....
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¿¿¿¿Por Por Por Por qué qué qué qué se aconsella tomar algo a media mañá?se aconsella tomar algo a media mañá?se aconsella tomar algo a media mañá?se aconsella tomar algo a media mañá?
ÉÉÉÉ aconsellableaconsellableaconsellableaconsellable comercomercomercomer regularmenteregularmenteregularmenteregularmente eeee nonnonnonnon pasarpasarpasarpasar moitasmoitasmoitasmoitas horashorashorashoras entreentreentreentre comidascomidascomidascomidas....
PodemosPodemosPodemosPodemos tomartomartomartomar algoalgoalgoalgo lixeiro,lixeiro,lixeiro,lixeiro, comocomocomocomo unhaunhaunhaunha pezapezapezapeza dededede froitafroitafroitafroita frescafrescafrescafresca unununun ioguriogurioguriogur ouououou unununun
lácteolácteolácteolácteo líquidolíquidolíquidolíquido;;;; unununun bocadillobocadillobocadillobocadillo pequenopequenopequenopequeno eeee paraparaparapara beber,beber,beber,beber, augaaugaaugaauga....
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