Fitxa d’exercicis 1er bloc: el consum de peix i marisc
1. Coneixes alguna recepta tradicional del lloc on vius? Quin és el teu
plat preferit de peix i marisc? Escriu la recepta i fes un dibuix.
INGREDIENTS:

PASSOS:

DIBUIX:

2. Relaciona els següents nutrients que ens aporta el peix amb la
seva funció i benefici
a) Proteïnes complertes
b) Omega-3
c) Vitamines A, D, E i grup B
d) Minerals (iode, calci, fòsfor i seleni)ç
1- formació i reparació de músculs, ossos i altres teixits
2- antioxidant, regula el creixement i les hormones
3- correcte desenvolupament del teixit nerviós, antiinflamatori i millora la salut
cardiovascular
4- absorció de calci i altres minerals, regulació de les defenses i formació de glòbuls vermells
solució: a-1; b-3; c-4; d-2

3. Sabries explicar quina diferència hi ha entre el peix blau i el peix
blanc? Enumera algun dels seus beneficis

4. Quines espècies de marisc coneixes? Enumera-les i fes-ne un dibuix de
la que més t’agrada

5. En el següent menú hi ha algunes errades, identifica-les i corregeixles
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Esmorzar

Cereals amb
iogurt i fruita

Croissant amb
xocolata
desfeta

Peix amb patates i Espaguetis a la
verdures al forn
bolonyesa
Postre fruita

Pa amb
tomàquet,
embotit i
fruita
Amanida i
pollastre amb
suquet i
verdures
Postre iogurt

Magdalenes amb
llet

Dinar

Torrades amb
mantega i
melmelada i
fruita
Patates
fregides i
hamburguesa

Carn
arrebossada i
croquetes

6. En aquest exercici trobaràs el decàleg de la dieta mediterrània
però, hi ha algunes afirmacions que són incorrectes, identifica-les i
corregeix-les
1. Utilitzar l’oli d’oliva com a principal font de greix.
2. Consumir aliments d’origen vegetal en abundància: fruites, verdures, llegums i fruits secs.
3. El pa i els aliments procedents de cereals (pasta, arròs i especialment productes integrals) no
haurien de formar part de l’alimentació diària.
4. Els aliments processats, i de temporada són els més adequats.
5. Consumir diàriament productes làctics, principalment iogurt i formatges.
6. La carn vermella hauria de consumir-se amb moderació i a poder ser en guisats i altres receptes.
Les carns processades en quantitats petites i com a ingredients per a entrepans i altres plats.
7. Consumir peix en poca abundància i ous amb moderació.
8. La fruita fresca ha de ser les postres de cada dia. Els dolços i pastissos haurien de consumir-se
ocasionalment.
9. L’aigua és la beguda per excel·lència en el Mediterrani. El vi s’ha de prendre amb moderació i
durant els àpats.
10. Realitzar activitat física cada dia, ja que és tan important com menjar adequadament.

Solució activitat 2: a-1; b-3; c-4; d-2

