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Descobreix l’alimentació i com es relaciona
amb la reserva de biosfera de Menorca

1. Què és una
alimentació saludable?

Hola!

Alimentar-nos és un acte que feim cada dia, però
sovint desconeixem els impactes que aquest pot tenir
sobre la nostra salut i el nostre entorn. M’acompanyes
a descobrir-ho?

Som en Rodonet, un tomàtic de ferro, i visc aquí, en un hort de l’illa de
Menorca. De color ataronjat, som el tomàtic de Menorca que més aguanta,
gairebé un any, després de ser collit. A l’estiu compartesc taula amb moltes
famílies, i faig bo tant per cuinar com per preparar amanides o fer perols al forn!
He vingut a parlar de l’alimentació i de com aquesta es relaciona amb la
terra, la cultura i la nostra salut. En el darrer segle ha canviat molt el nostre
estil de vida, incloent-hi la manera d’alimentar-nos i de produir els aliments.
És per açò que em sembla important rallar de la relació que té la nostra
alimentació amb la conservació de la reserva de biosfera de Menorca..

A qui va dirigit?
Aquest quadern didàctic està dirigit a l’educació secundària obligatòria i batxillerat. Per a cada
activitat s’indica el grau de dificultat mitjançant tres nivells diferenciats per colors. Així, de menor a
major dificultat, tenim: verd, carbassa o vermell. Trobarem activitats que, tot i ser aptes per a nivells
educatius molt diferents, es resoldran amb la profunditat pertinent de cada nivell.

Objectius
•• Conèixer totes les dimensions d’una alimentació saludable i el context global i local del sistema
alimentari.
•• Adquirir una visió sobre els impactes de la producció intensiva i el mercat internacional d’aliments i
els beneficis d’un model de producció de proximitat, sostenible i just.
•• Conèixer els fluxos alimentaris de Menorca i les seves implicacions.
•• Valorar i conèixer la biodiversitat i estacionalitat dels productes alimentaris de l’illa.
•• Promoure una alimentació sana i dotar-nos de les eines necessàries per planificar un menú saludable.
•• Valorar la tradició gastronòmica de Menorca, lligada a la producció i la pesca de l’illa.
•• Promoure una actitud favorable cap a una alimentació propera, sostenible i justa.
•• Conscienciar sobre el malbaratament alimentari i mostrar accions per generar un canvi.
Conceptes clau: alimentació saludable, sobirania alimentària, agroecologia, productes processats,
temporada, proximitat, salut, cultura, malbaratament alimentari, reaprofitament, compostatge.

Orientacions pedagògiques
Els continguts estan especialment relacionats amb les àrees de ciències naturals i ciències socials. Part
de les activitats es poden treballar a partir de valors ètics i des de tutoria. La majoria de les activitats que
es proposen poden ser treballades a l’aula (en alguns casos s’ha de tenir connexió a Internet) i d’altres és
recomanable fer-les a l’aire lliure o compaginar-les amb sortides de camp relacionades amb la temàtica.
Al final del quadern trobareu una relació de recursos.

Una alimentació saludable és la que permet aconseguir i mantenir un funcionament òptim de
l’organisme (que conté tots els nutrients i en quantitats suficients i adequades segons l’edat, amb un
àmplia varietat d’aliments frescos, principalment d’origen vegetal), conservar o restablir la salut, disminuir
el risc de patir malalties, i promoure un creixement i un desenvolupament òptims.
El concepte d’alimentació saludable engloba aquests elements:
•• Alimentació sostenible: la que conté aliments produïts de manera respectuosa amb el medi ambient i
d’origen bàsicament local, respectant i aprofitant la biodiversitat.
•• Alimentació propera: la que revaloritza i dignifica el món rural en l’organització de la cadena
alimentària; que s’adapta als usos i costums culturals i alimentaris del lloc, amb aliments adequats per
produir de manera natural en l’entorn on es donen i amb la menor distància possible entre el camp i
el plat, i que sigui agradable i sensorialment plaent.
•• Alimentació justa: la que garanteix una vida digna per a les persones productores, amb un repartiment
just de les feines i amb reconeixement i remuneració iguals entre homes i dones.
La nostra manera d’alimentar-nos ha canviat molt, sobretot en els darrers vint anys, i cada vegada està
més allunyada de ser saludable. La nostra cistella d’anar a comprar es basa en un 70 % de productes
processats, amb alts continguts de sal, greixos i sucre, i que de mitjana recorren més de 3.000 km
per arribar al nostre plat. L’actual sistema alimentari té diverses conseqüències ambientals, socials i
econòmiques, tant en l’àmbit global com en el local.

!

La sobirania alimentària és el dret
de les persones i els pobles a produir
i a consumir aliments saludables i
suficients, adaptats a la cultura i la forma
de vida pròpies. Es basa en una producció
local feta amb criteris de sostenibilitat
ambiental i justícia social,
que abasteix el seu entorn
més proper a través de circuits
curts de comercialització
i dinamitza així l’economia
del territori.
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ACTIVITAT 1
Mots encreuats sobre la sobirania alimentària
Llegeix les definicions i omple els buits amb les paraules corresponents.

1
3

1.2. El sistema alimentari actual
Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) i l’Organització
Mundial de la Salut (OMS), el sistema alimentari actual és, en gran part, el responsable de la pobresa, la
fam i la mala alimentació a escala mundial.
Es tracta d’un model que se sustenta en la producció agroindustrial d’aliments a gran escala, que
demanda molta energia de recursos naturals i químics, amb una distribució globalitzada i un consum
deslocalitzat i basat en la seva major part en productes processats.

2

4

5

Aquest sistema alimentari causa gairebé el 50 % de les emissions de CO2 globals, fomenta desigualtats
entre homes i dones, i destrueix l’economia del sector productiu familiar, a la vegada que força
migracions del camp a la ciutat. Davant aquesta realitat, les mateixes Nacions Unides fan una crida als
estats i a les administracions de tot el món perquè reconeguin el paper de l’agricultura familiar i pagesa i
els mercats alimentaris locals com a peces clau en la lluita contra la fam i la mala alimentació.

ACTIVITAT 2
Indica si les afirmacions següents són vertaderes o falses.
Per respondre aquesta activitat fes una cerca per internet.
V F
No hi ha prou aliments per alimentar tota la població mundial.

6

La majoria de les persones que passen fam són productores d’aliments.
El principal problema alimentari és no disposar de prou quantitat d’aliment.

7

Cada vegada tenim més varietat d’aliments a la nostra disposició.

Què ha estat el que més t’ha sorprès?
HORITZONTAL

VERTICAL

3. Plantes cultivades genèticament
heterogènies, generalment desenvolupades,
durant segles, en l’agricultura tradicional
per selecció directa de la pagesia. Estan
adaptades específicament a les condicions
locals. (Dues paraules).

1. Espai on pots trobar productors i
productores que venen els seus productes.

6. Capacitat per satisfer les necessitats
humanes del present sense posar en perill
el planeta, per tal que les generacions
futures puguin satisfer les seves pròpies
necessitats.
7. Terme amb el qual es fa referència a l'àmplia
varietat d’éssers vius sobre la Terra i els
patrons naturals que la conformen, resultat
de milers de milions d’anys d’evolució.

2. Col·lectiu de persones que tenen com
a ofici treballar les terres. Tenen els
coneixements que els ha donat la gestió de
la terra i l’experiència acumulada al llarg de
generacions.

Eres conscient d’aquesta situació?
Per què creus que el sistema actual és injust?

4. Disciplina científica que, enfront de
l’agronomia convencional, es basa en
l’aplicació dels conceptes i principis de
l’ecologia al disseny, el desenvolupament i
la gestió de sistemes agrícoles sostenibles.
5. Producte obtingut a partir de materials
d’origen orgànic, els quals són sotmesos
a un procés biològic controlat de
descomposició. El resultat s’utilitza com
adob.
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Es recomana llegir l’article: L’agricultura de Menorca des d’una perspectiva global. Ricard Cots,
Eva Cardona i Agustí Mercadal, Justícia Alimentària. Jornades 20 anys de la Reserva de Biosfera.
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ACTIVITAT 3

Impactes del sistema alimentari
L’actual sistema alimentari amaga tota una sèrie d’impactes socials, ambientals i econòmics..

Debilitament de les
economies locals

Impactes en la salut
Destrucció de l’agricultura
familiar i local

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Desforestació, pèrdua de
biodiversitat, contaminació
Desigualtat de gènere

Explotació laboral

Berenar

Concentració de beneficis
en poques mans

Augment del canvi climàtic

!

Durant una setmana anota diàriament tots els aliments que consumeixis, tant
per menjar com per beure, a l’hora de berenar, dinar, fer la bereneta i sopar.
Aquesta llista serà la base que ens facilitarà algunes activitats futures.

La FAO ha definit un sistema alimentari sostenible com “aquell que té conseqüències limitades
sobre el medi ambient, que contribueix a la seguretat alimentària i nutricional, així com a
la vida saludable de les generacions presents i futures. Els sistemes alimentaris sostenibles
contribueixen a protegir i a respectar la biodiversitat i els ecosistemes, són culturalment
acceptables, econòmicament equitatius i accessibles, assequibles, nutricionalment segurs i
sans, i permeten optimitzar els recursos naturals i humans.”

Berenar
mig matí

Dinar

I a escala local?
L’alimentació es considera un dels principals eixos de sostenibilitat de Menorca, tant per la dimensió en
la salut de la societat menorquina com per la gestió territorial, dels valors i dels recursos naturals de l’illa.
El model alimentari d’un territori acaba per definir la viabilitat del seu sector primari, la gestió de diversos
recursos naturals relacionats i les dinàmiques econòmiques entre els diferents sectors. La manera com
ens alimentam determina i influeix en tota una sèrie de vectors clau per a la reserva de biosfera.

Sopar

CO
N
SU
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Una vegada emplenat el requadre, creus que dus una dieta saludable? Per què?
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2. La producció dels aliments
La producció té molt a veure amb la sostenibilitat. La pagesa
del meu hort prepara bé la terra perquè jo pugui créixer en
conreu de secà, d’aquesta manera estalvia aigua, que ja sabem
que en aquesta illa cal anar en compte amb aquest recurs!

A mitjan segle xx, amb l’arribada de la industrialització, les pràctiques productives tradicionals van
començar a cedir davant de les noves exigències del mercat. L’agricultura va passar a ser una indústria a
la qual s’exigia major rendiment i inversió econòmica. Es va començar a dependre cada vegada més de
maquinària, de l’entrada de productes químics i derivats del petroli, i es va estendre l’ús de varietats de
llavors millorades, més rendibles que les tradicionals. La FAO estima que s’han perdut al voltant del 75 %
de les varietats agrícoles que existien al món per a ús alimentari.
Es produeix, per tant, un canvi en la lògica productiva agrícola, es passa d’una lògica pagesa a una lògica
industrial. La lògica pagesa suposa una forma de produir molt lligada al territori, pensada per proveir
els mercats locals i que conforma el paisatge, la cultura i la societat de cada lloc concret. Això permet
una enorme diversitat de formes de producció, races i varietats de plantes, gastronomia, etc. La lògica
industrial, en canvi, es basa en el benefici i en la consecució de la màxima productivitat, moltes vegades a
costa dels recursos i amb impactes sobre el medi. I el mateix succeeix en l’àmbit de la mar i la pesca.

ACTIVITAT 4
Relaciona les diferents pràctiques agràries i pesqueres depenent de si
afavoreixen o impacten sobre els recursos naturals de l’illa.

Gestió de la terra en rotació

Ús d’insecticides

Regadius a ple sol

Ús d’adobs orgànics
AFAVOREIXEN

I a Menorca?
La industrialització i l’arribada del turisme a l’illa van suposar que l’agricultura i la ramaderia, que
històricament havien definit la vida menorquina tant econòmicament com socialment, deixessin de ser l’eix
fonamental que la vertebra. Tanmateix, malgrat la pèrdua de representativitat econòmica que ha patit el
sector agrari i ramader de l’illa (actualment representa el 3,2 % de la població activa), aquest té encara un
pes molt important en la gestió territorial.
El paisatge de Menorca s’ha configurat durant mil·lennis gràcies al bon equilibri entre la gestió agrària
i la conservació dels valors naturals de l’illa. Menorca, tot i que en menor mesura, també va patir
una transformació del sector agrícola i ramader, que concentrà la major part de la seva activitat en la
producció lletera i va perdre diversitat en la producció. En aquest procés, també es van perdre algunes
pràctiques tradicionals a causa de la intensificació de l’activitat, que suposà un augment en la pressió sobre
els recursos naturals i una major dependència de productes externs. La recerca d’una major competitivitat
en el mercat va fer que les races autòctones i les varietats locals patissin un retrocés davant les varietats i
les races millorades i més productives.

Sembrar varietats de secà

Abandonar xarxes a la deriva
IMPACTEN

Evitar llaurar
a favor del pendent

Mantenir zones
amb vegetació silvestre

Respectar les espècies que no es
poden pescar i les talles mínimes

Gestió incorrecta
dels purins

La pesca professional és una activitat molt arrelada a Menorca, la qual per la seva situació geogràfica i
els usos i costums dels pescadors, constitueix juntament amb la resta d’illes de l’arxipèlag, una àrea de
pesca individualitzada a la Mediterrània occidental. La flota es caracteritza per pescar en aigües de les
Balears, i habitualment, llevat de petites excepcions, tota la seva producció es ven a les illes. La pesca
també va experimentar un procés de tecnificació, cosa que ha suposat que amb menys esforç es capturi
més, amb un impacte sobre els recursos marins que no tan sols perjudica la rendibilitat del sector, sinó
la societat en general.

8 | QUADERNS DIDÀCTICS MENORCA RESERVA DE BIOSFERA | 6 ALIMENTACIÓ SALUDABLE

QUADERNS DIDÀCTICS MENORCA RESERVA DE BIOSFERA | 6 ALIMENTACIÓ SALUDABLE | 9

En els darrers anys s’observa un canvi de tendència. L’activitat agrària i ramadera de l’illa cerca la
diversificació de la producció i el valor afegit per competir en qualitat i no, en quantitat o en preu,
davant el mercat. Es visualitzen iniciatives que compatibilitzen l’activitat agrària amb la conservació
dels recursos i els valors naturals, com l’agricultura ecològica o la custòdia agrària, i es desenvolupen
polítiques, com el Contracte Agrari Reserva de la Biosfera. En l’àmbit de la mar, des del Grup d’Acció
Local Pesquer s’ha treballat l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu de Pesca, en la qual
un dels objectius és ajudar en la transició a la pesca sostenible, entre d’altres. L’estratègia Alimentària
de Menorca aplega tot un seguit d’accions per avançar cap a una alimentació més responsable,
evidenciant aquestes iniciatives.
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1 Què es produeix a Menorca?
Font: Agència Menorca Reserva de Biosfera

ACTIVITAT 6
Nombre d'operadors

Hectàrees

6.000

FRUITA

PEIX

LLET

El gràfic següent representa l’evolució del nombre d’hectàrees i operadors que
es dediquen a l’agricultura ecològica per al període 1998-2018 de Menorca.
Observa’l i investiga.

2000

6% 3,6%

CARN

54%

ACTIVITAT 5

1998

Tot i el procés iniciat cap a una diversificació de la producció d’aliments a l’illa, aquesta té un clar
accent ramader. Segons un estudi recent que encarregà l’Agència Menorca Reserva de Biosfera sobre
els fluxos alimentaris de l’illa, en la distribució dels aliments que es produeixen veim que el 72 % de la
producció està lligada a l’activitat ramadera:

Analitzam la producció de Menorca. Entra a l’enllaç següent per veure les
infografies realitzades de l’estudi sobre els fluxos alimentaris de l’illa i resol les
qüestions plantejades.
http://www.biosferamenorca.org/documents/documents/3274doc2.pdf
Quin percentatge del consum de Menorca s’abasteix amb producció de l’illa?
Ho consideres molt o poc?

2018

Font: CBPAE

Què és l’agricultura ecològica? Quines són les seves característiques?

Si ens fixam en els productes més significatius de l’illa, cobreixen les necessitats
alimentàries de la població de Menorca? Quin és el grup d’aliments que et
sorprèn més per la diferència entre la producció local i el consum?

Coneixes alguna finca que faci producció ecològica? Quins aliments produeix?
Com els comercialitza?
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3. Aliments de temporada
i de proximitat

3.2.De proximitat
Quan consideram la història del nostre menjar, una dimensió de gran importància és saber quants
quilòmetres ha viatjat el producte per arribar a nosaltres. En el passat era habitual que cadascú cultivés
el seu propi menjar i obtenir-lo de l’àrea local. En els temps actuals, però, gran part de la nostra
alimentació procedeix de mitjan camí de l’altra punta del món.

Per a cada aliment hi ha una estació, i el que ofereix
l’aliment de proximitat de cada estació al nostre organisme
està directament relacionat amb les necessitats del nostre
cos per al seu funcionament.

3.1. De temporada
A l’hora de cuinar, si volem que sigui una pràctica sostenible i a la vegada saludable, és molt important
basar-nos en la temporalitat dels aliments.

El consum d’aliments de proximitat i temporada té diversos beneficis. Fer-ho reforça l’economia local,
redueix el volum d’emissions i contaminació causat pel transport i l’emmagatzematge, i ens proporciona
productes frescos, saborosos i en el seu punt òptim. Alimentar-nos d’aquesta manera és una eina per
a la salut preventiva, així com un benefici per a la recuperació de la biodiversitat agrícola i les varietats
locals de Menorca.

ACTIVITAT 8
Tria les 10 fruites o verdures més consumides a casa teva (pren de referència
la taula que has emplenat a l’activitat 3), cerca la seva procedència i situa al
mapamundi d’on venen.

ACTIVITAT 7
Roda estacional
Ubica aliments produïts a Menorca en l’estació corresponent, atenent a la seva
temporalitat.
Pots començar amb el calendari estacional de productes de Menorca disponible a la web
Agroxerxa: http://agroxerxa.menorca.es/Contingut.aspx?IdPub=9068.
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Disponibles tot l’any:
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ACTIVITAT 9

3.2. La distribució dels aliments
Revitalitzar els mercats locals és necessari i recomanable, des d’un punt de vista social, ambiental i
econòmic. Suposa la dinamització de les economies locals de les zones rurals, impulsa la creació de
treball, permet l’accés als aliments sans, de temporada i de proximitat, fomenta mètodes de producció
més respectuosos amb el medi ambient, i enforteix, a més a més, les relacions entre les persones
consumidores i productores.

Observa les diferents cadenes de comercialització i contesta les preguntes
següents:
1. En quina de les cadenes les persones productores tenen més participació? En
quina menys? Per què?

Molts dels aliments que trobam al nostre abast provenen de canals de comercialització llargs, en què hi
ha molts agents entre la persona productora i la consumidora i, sovint, també molts quilòmetres.

R

R
transformació/
indústria

Producció

R
Producció

R
Distribuïdor

R
transformació/
indústria

2. En quines cadenes podem trobar més disponibilitat de productes frescos i de
proximitat?
Supermercat

R
Majorista

R
Distribuïdor

R
Producció

Supermercat

4. En quina de les cadenes creus que es generen menys residus i menys
contaminació i impacte cap al planeta en general?
Transformació
i venda directa al mercat

R

R
Producció

3. En quina de les cadenes el productor obté un preu més just per la seva feina?
Quina cadena alimentària es troba menys controlada per les grans empreses?

Transformació

Botiga
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3.3. Races autòctones i varietats locals

5

1

5

SÍNDRIA BLANCA
DE LA VALL
Varietat molt apreciada pel seu gust, bastant
productiva, de forma i mida variables, a
vegades més curta i ovalada, i a vegades
allargada. Sobre la coloració blanquinosa
freqüentment presenta unes retxes primes
escrites, de color verd fluix. De dins, és de
color rosa vermellós, amb pepides grosses
de color crema clar. Una vegada collida, es
conserva plena durant setmanes.

OVELLA
MENORQUINA
És un animal rústic , de proporcions
allargades i grandària mitjana, amb un
pes que oscil·la en les ovelles adultes
de 45 a 60 quilos i en els mascles de
65 a 75. La llana és de color blanc, i el
velló, obert. És una bona raça lletera i
molt prolífera.

1

2

GALL DINDI
DE MENORCA
És un animal de grandària
mitjana o grossa, de
temperament tranquil, rústic i,
en general, bo de manejar.
En condicions de cria, els
mascles superen d’adults els
10 quilos de pes, mentre que
les femelles superen amb
facilitat els 5-6 quilos.
El plomatge és molt variat.

3

ALBERGÍNIA
DE MAÓ
Varietat molt apreciada, en
bona part per la seva elevada
productivitat, però també per la
seva carn fina, turgent i blanca.
De mida variable, forma sempre
allargada i de color morat
brillant, és especialment apta
per cuinar albergínies plenes.

6

2

3
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7

7

MELÓ GROC
DE TOT L’ANY
Varietat que accepta tant la sembra
de secà com la de regadiu. Si el
reg no és excessiu, és un bon meló
per guardar, ja que es conserva fins
Nadal. Es guarda estès o penjat,
però sempre ben airejat.

4

VACA
MENORQUINA
És una raça rústica, forta, tranquil·la i
amb gran instint maternal. De grandària
mitjana i proporcions allargades,
s’assembla al biotipus de doble
producció (llet i carn). Els animals son
majoritàriament sulls, i el seu color és
roig, amb variacions d’intensitat que
van des del ros clar al roig fosc. El pes
mitjà de les vaques adultes és d’uns
500 quilos, mentre que el dels mascles
és de 900 quilos.

6

GALLINA
MENORQUINA
Són aus d’aspecte vigorós, inquietes,
de cresta senzilla i grossa, de cara
vermella, desproveïda de plomissó,
amb les orelletes blanques i en
forma d’ametla, i barbons ben
manifests. El plomatge és de color
negre verdós brillant, i ben atapeït.
Les cames, sense plomes, i els dits
són de color negre o pissarra fosc.
El pes dels galls adults és de gairebé
3,5 quilos i el de les gallines 3 quilos.

8

8

CARXOFA
MORADA
Varietat de color morat, de
mida petita però molt gustosa.
Molt apreciada per la seva qualitat.
No gaire productiva, però de gran
rusticitat i molt ben adaptada a les
condicions climàtiques de Menorca.

4
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ACTIVITAT 10
Enumera totes les varietats de tomàtics que coneguis. Quines d’aquestes
varietats són locals? Quines són les més fàcils de trobar?

3.4. El paper de la dona en la producció d’aliments
Al llarg de la història el paper de la dona en la producció d’aliments ha estat, i és, clau. Durant segles
s’han ocupat de la cura de les persones —treball reproductiu—; de la producció d’aliments (cultivant la
terra, cuidant el bestiar, gestionant els recursos com l'aigua o les llavors, acumulant coneixement i sabers
transmesos de generació en generació, respectant els cicles naturals i alimentant les seves famílies)
—treball productiu—, i de la gestió, organització i cura de la comunitat —treball comunitari—. Tot això ha
format part històricament d’una esfera privada, invisibilitzada i escassament reconeguda.
La transició cap a models alimentaris justos, sostenibles, saludables i de proximitat, ha d’incorporar la
mirada feminista, tenir en compte aquestes desigualtats i treballar pel reconeixement i l’apoderament de
les dones pageses i per la corresponsabilitat en les tasques de cura.

ACTIVITAT 11
Cerca un pagès o una pagesa que et pugui explicar com es conserven les llavors
dels tomàtics per tal de sembrar-les la temporada següent. Explica’ns-ho.

Llegeix les tasques següents relacionades amb la producció d’aliments i la
preparació de menjar i posa atenció al teu imaginari més immediat. Veus una
dona o home fent aquestes tasques?
TASQUES

HOMES

DONES

Preparació de la terra
Recol·lecció
Venda de cara al públic
Fer la compra d’aliments
Cuinar i servir
Saber el que convé per a les persones malaltes
Saber el que es pot aprofitar de les restes
Fer net els plats i recollir la cuina

Posau en comú el vostre imaginari amb el grup i reflexionau sobre els resultats.
Seguidament llegiu el quadern Gadeso 372 de juliol de 2019 que trobareu a l’enllaç: http://www.
gadeso.org/files/2019/07/qg-n-372.pdf i debateu sobre els rols de gènere en relació amb l’ús del
temps i les tasques relacionades amb la llar.

Quines diferències hi ha entre l’ús del temps entre homes i dones?
En les tasques relacionades amb l'alimentació, trobau que hi ha equitat de gènere?
*Una vegada contestades aquestes qüestions, pots consultar l’Estudi de les varietats locals de
tomàtic, realitzat per Judith Aisa, Fernando Castán i Guillem Alfocea (Programa Empleaverde,
Consell Insular de Menorca), disponible a la web Agroxerxa:
http://agroxerxa.menorca.es/documents/documents/2812docpub.pdf
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I amb les generacions de les vostres mares i pares i àvies i avis, hi ha diferències?
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4. Alimentació i salut

4.1. I ara, què feim amb la nostra dieta?

Tenc una salut de ferro, i açò és perquè de tant en tant la
pagesa ens proporciona un poc de compost i, des de les arrels
de la planta, puc xuclar nutrients i aigua. Aquesta és la meva
alimentació. I tu? T’alimentes bé?

Per analitzar la nostra dieta ens fixarem en el «Plat per Menjar Saludable» elaborat per l’Escola de
Salut Pública de Harvard, una proposta molt gràfica que ens mostra la proporció dels principals grups
d’aliments i el lloc que han d’ocupar dins els nostres àpats amb la intenció de crear una dieta saludable i
equilibrada.

Vivim en un món accelerat, en què la manca de temps és una bona excusa per delegar la nostra
alimentació en els productes processats. No hi ha temps per pensar què menjarem, no hi ha temps per
anar a comprar productes frescos, no hi ha temps per recopilar receptes dels nostres avis i àvies, no hi
ha temps per cuinar... Així, fans de les coses ràpides, fàcils i fetes, entram en una dinàmica aïllada de la
realitat, del nostre entorn i de les conseqüències que tenen els nostres actes.
És cert que és una generalització, i que trobam excepcions molt interessants, però el model actual que
impera de producció, comercialització i consum d'aliments ha esdevingut la principal causa de la fam
i la pobresa al món. El 80 % dels més de 1.000 milions de persones que passen fam són productores
d'aliments, una gran paradoxa.
Segons les darreres enquestes de consum alimentari, el 90 % de les famílies espanyoles considera que
la seva alimentació és bastant saludable. Aquestes declaracions contrasten bastant amb algunes dades
del Ministeri de Salut, que assenyala que malalties com la diabetis tipus 2, alguns tipus de càncers o les
malalties cardiovasculars estan estretament relacionats amb l’alimentació.
Quant a dades referides a les Illes Balears, segons el darrer Informe de prevalença de l’obesitat infantil
i juvenil realitzat per la Direcció General de Salut Pública el curs 2017/2018, 1 de cada 4 infants o joves
tenen excés de pes (sobrepès o obesitat).

45%
Diabetis

40%
Càncer

(còlon/rectal
i estómac)

55%

1 Plat saludable. Font: adaptació de Justícia Alimentària

Malalties
cardio
vasculars

Com podem observar, al Plat saludable no apareixen els productes industrials processats o les begudes
ensucrades, tan presents en la dieta actual de la societat. En aquest sentit, la recomanació és reduir
al màxim aquests productes, que tenen alts continguts en sal, sucres i greixos saturats, principals
responsables de moltes malalties associades a la mala alimentació.

60%
Sobrepès

(El 60% de la
població té
sobrepès i un 20%
és obesa)

1 Percentatge d'aquestes malalties que es pot atribuir a la mala alimentació
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Quan la nostra alimentació es basa en productes
processats, resulta que una gran part del que
compram són simplement envasos i embolcalls.
El menjar ve plastificat o entre cartons, o
ambdues coses. La gran problemàtica actual
entorn dels plàstics, perquè contaminen la
mar i contribueixen a l'escalfament global
(aproximadament el 3 % de les emissions
d'efecte hivernacle són derivades de l'embalatge
alimentari), ens insta a consumir més productes
frescs i a granel per evitar generar més residus.
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ACTIVITAT 12

4.2. Alguns consells per a dur una dieta saludable
Consumir verdures
variades, crues o
cuinades, com més
quantitat millor, a cada
menjada. Les patates
(incloent-hi les fregides)
no es troben dins
aquest grup.

Menjar molta fruita i de
tots els colors. Cada
dia de postres i entre
hores.

Disminuir el consum de
carn a, com a màxim,
tres vegades per
setmana.

Menjar peix entre tres
i quatre vegades per
setmana.

Consumir cereals
integrals o patata cada
dia, però moderant-ne
les quantitats.

Augmentar el consum
de la proteïna vegetal
(llegums i fruits secs).

Prenent com a referència el quadre que has emplenat en l’activitat 3, analitza
la teva alimentació diària en relació amb el Plat Saludable. Emplena el cercle
amb els percentatges dels diferents grups d’aliments per dia i proposa millores
perquè la teva alimentació sigui més saludable.

Dies de la setmana

Beure aigua durant les
menjades.

Propostes de millora

Cuinar i amanir amb oli
d’oliva.

ACTIVITAT 11
Tenint en compte la taula que has emplenat en l’activitat 3 sobre la teva
alimentació, contesta les preguntes següents:
Quants dies a la setmana menges proteïna animal?
Prens més d’una peça de fruita cada dia?
Quants dies a la setmana menges llegums?
Beus aigua al dinar i sopar?
Quants tipus de verdures diferents has menjat en una setmana?
Quins cereals consumeixes?
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5. La nostra gastronomia

La gastronomia de l’illa és molt diversa: plats, entre els que trobam els esmentats anteriorment, embotits,
rebosteria dolça i salada, salses, etc. Hi ha prou varietat per a tots els gustos!

La història de l’illa i les diferents cultures que l’han poblada
han deixat un llegat gastronòmic, de costums i varietats
d’aliments que es veu reflectit en les nostres tradicions i els
nostres plats. Com a tomàtic, som un gran protagonista de
la gastronomia menorquina!
El menjar és un dels aspectes més importants i persistents de la tradició i la cultura. Aquesta sovint
determina què, quan i com menjam. Les tradicions ens connecten a la nostra història, a la nostra localitat
i els uns amb els altres. La cuina menorquina s’ha transmès oralment al llarg de generacions i resumeix
l’essència de la població de Menorca i dels fruits que ens ofereix la natura.

!

Al segle xviii, Francesc Roger Gomila, més conegut com Fra Roger, va escriure l’obra “Art de
la cuina”, fruit de l’experiència i dels coneixements acumulats al llarg dels anys que exercí
com a cuiner. En l’actualitat, l’associació gastronòmica Fra Roger treballa per recuperar la
tradició gastronòmica, per aportar nous coneixements i experiències, elaborar estudis, i
construir espais d’experimentació, que permetin contribuir al coneixement general de la cuina
menorquina per donar-li el valor cultural que es mereix

1 L'arròs de la terra, un plat tradicional de Menorca.

ACTIVITAT 14
Cerca la recepta del plat menorquí que més t’agrada, o que et generi més
curiositat, i descriu el procés d’elaboració i els ingredients necessaris.

ACTIVITAT 13
Uneix amb fletxes les imatges dels plats menorquins que trobaràs a continuació
amb el nom corresponent:

Ingredients:

Carabassons plens

Perol de rajada

Procés elaboració:

Croquetes d'endívia

Oliaigua amb figues

I ara, anima’t a cuinar el plat a casa!
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ACTIVITAT 15
Què sabem de la producció local i la gastronomia de Menorca?
A continuació et proposam aquest test per esbrinar-ho.
1. Quins són els tres bolets amb més tradició a la cuina de Menorca?
n Esclata-sang, pixacà i camagroc
n Esclata-sang, cama-seca i gírgola
n Esclata-sang, pèl de crist i ou de reig
2. En quina època es cullen els carabassons i els tomàtics?
n Hivern
n Estiu
n Tardor
3. La sobrassada i el botifarró es fan amb carn de...
n Be
n Vaca
n Porc

6. El malbaratament alimentari
Els aliments constitueixen un recurs valuós, que cal consumir amb
cura i responsabilitat per reduir al màxim el malbaratament.
T’anim a redescobrir el plaer de la bona cuina feta a casa amb
aliments frescos, de proximitat i de temporada. Donar valor a la cuina
és donar valor al que es menja, i per tant, als aliments.

Quan generam malbaratament?
El malbaratament alimentari es dona quan desaprofitam i llençam aliments que encara tenen valor
nutritiu. És un problema propi de les societats desenvolupades que ocasiona la pèrdua de milers de
tones d'aliments. Es calcula que, a escala mundial, un de cada tres aliments produïts acaba als fems.

Malbaratament a casa
Com a consumidores i consumidors d’aliments tenim un paper important en la reducció del
malbaratament alimentari. A Menorca un 15,3 % del consum total va a parar als fems, la qual cosa equival
a 11.785 tones d’aliments a l’any. En el gràfic següent podem observar com, en la cadena de producció–
distribució–consum, el 41 % del malbaratament total es dona a les llars, és a dir, en el consum domèstic.

4. Tres fruites típiques de la tardor a Menorca són...
n Manduixa, poma i plàtan
n Caqui, magrana i poma
n Poma, kiwi i mango

5%

DISTRIBUCIÓ

5. Per Tots Sants, bunyols i...
n Carquinyols
n Esclata-sangs
n Caragols

32%
PRODUCCIÓ

6. Bestiar de raça menorquina
n Vaca vermella, porc negre, gallina negra
n Vaca frissona, somera vermella i gall dindi
n Cavall, cabra i tortuga

41%

7. Com faries una salsa maonesa?
n All i oli
n Vinagre, all i oli
n Ou, oli i all

CONSUM

DOMÈSTIC

21%

8. Un mol·lusc que es cria al port de Maó és...
n Pop
n Musclo
n Escopinya
10. Quins aliments són els principals de la dieta mediterrània?
n Xocolata, pastissos i patates fregides
n Oli, formatge i carn
n Cereals, fruites, llegums i verdures fresques i de temporada
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CONSUM HORECA

1 On es produeix el malbaratament alimentari?
Font: Agència Menorca Reserva de Biosfera

!

Els consumidors no som prou conscients de la quantitat de menjar que desaprofitam: creim
que en tiram molt manco del que realment rebutjam. Petits gestos responsables realitzats
des de cada casa tindran un efecte positiu multiplicador a tota l’illa a l’hora de reduir el
malbaratament alimentari. Si pensam què i on hem de comprar, què hem de menjar i per què,
millorarem el model de consum i la sostenibilitat del sistema alimentari.
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ACTIVITAT 16
Enquesta d’autoconeixement sobre
el malbaratament alimentari a casa

Bones pràctiques per poder tenir un paper actiu en la solució del problema
Per a evitar el malbaratament a les llars, cal ser conscients del valor de l’aliment. Açò implica conèixer
la importància econòmica, social i ambiental que suposa la seva obtenció i concebre les restes
alimentàries com un recurs.
Per aconseguir aquest objectiu és necessari un canvi d’hàbits a l'hora de comprar i consumir, la qual
cosa podrem aconseguir només que seguim unes pautes ben senzilles:

1. Prendre consciència del que menjam i el que tiram a casa.
a. Observar diàriament què deixam al plat i què tiram al
fems. Es podria haver evitat?
b. Abans de fer el dinar i d’anar a comprar: mirar el rebost,
la nevera i el congelador per tal d’aprofitar tots els
aliments abans que caduquin i evitar d’acumular-ne més.
c. Considerar com i on podem fer la compra: hi ha botigues
a prop de casa? Coneixem alguna cooperativa de
productors? Podem aprofitar algun mercat per comprar
directament a les persones que produeixen els aliments?
Sabem d’algun establiment on puguem comprar a granel
o amb manco envasos?

2. Quan anem a comprar...
a. Planificar a casa el que vulguem comprar a fi de no adquirir un
excés d’aliments.
b. Escollir els formats que s’ajustin millor al consum i a les racions
previstes.
c. Conèixer millor l’etiquetatge i la garantia de qualitat dels productes.
d. Consumir productes de temporada i de proximitat, ja que açò
disminueix el malbaratament en la distribució.
e. Evitar caure en les temptacions de les ofertes 2x1
f. Donar una oportunitat al producte «lleig». L’aspecte «poc-perfecte 		
(imperfecte) d’algunes hortalisses no és un indicador que siguin dolentes.
g. Triar productes a granel, sempre que sigui possible, o amb
manco embalatges.
3. A casa...
a. Conèixer les millors tècniques d’emmagatzematge dels aliments
per afavorir-ne la durada.
b. Tenir en compte les dates de caducitat i de consum preferent
per tal de gestionar les entrades i sortides d’aliments de la nevera
i el rebost.
c. Planificar els menús i les quantitats d’aliments necessaris.
d. Guardar i reaprofitar adequadament els aliments.
e. Separar millor les restes orgàniques perquè puguin ser reaprofitades
o tractades adequadament. Si hi ha espai a casa, posa un
compostador.
4. Fora de casa...
a. Estar segurs dels ingredients que duen els plats, per triar segons
el que més ens agradi.
b. Demanar mitges racions o compartir els plats, si no tenim prou gana.
c. Demanar que preparin les restes de menjar en un recipient, per
endur-nos a casa.
d. Reomplir els bòtils reutilitzables amb l’aigua sobrant.
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Contesta les preguntes següents responent mai, de vegades, sovint o sempre.
Pots respondre individualment o conjuntament amb la família.
1. Ajudes a casa amb la llista de la compra?
MAI

DE VEGADES

SOVINT

SEMPRE

2. Reflexiona sobre si el que hi ha a la llista és realment necessari i si ho podreu consumir abans
que es faci malbé?
MAI

DE VEGADES

SOVINT

SEMPRE

3. Ajudes a organitzar la nevera i el rebost tenint en compte les dates de caducitat i consum
preferent així com les instruccions de conservació que apareixen a les etiquetes?
MAI

DE VEGADES

SOVINT

SEMPRE

4. Congelau a casa els aliments que preveis que no consumireu en dates properes?
MAI

DE VEGADES

SOVINT

SEMPRE

5. Ajustau la quantitat de menjar dels plats i el que portau a l’escola segons el que necessitau?
MAI

DE VEGADES

SOVINT

SEMPRE

6. Et prepares personalment el berenar que t'emportes fora de casa, per exemple, a l’escola?
MAI

DE VEGADES

SOVINT

SEMPRE

7. Planificau el menjar que serviu en una festa o celebració?
MAI

DE VEGADES

SOVINT

SEMPRE

8. Coneixes menjars que es poden reutilitzar i transformar en altres plats? I a casa, reaprofitau així
les restes preparant, per exemple croquetes o canelons?
MAI

DE VEGADES

SOVINT

SEMPRE

9. Quan menjau amb la família fora de casa, demanau una quantitat proporcionada de menjar
perquè no en sobri o demanau a l’establiment que us prepari per endur el menjar que no us
heu acabat?
MAI

DE VEGADES

SOVINT

SEMPRE

10. Separau a casa les restes orgàniques i les aprofitau per als animals, per fer compostatge o les
portau al contenidor marró?
MAI

DE VEGADES

SOVINT

SEMPRE

Una vegada resposta l’enquesta, t'animam a tu i a la teva família que reflexioneu:
•• Primer, sobre les qüestions que heu contestat amb «mai», i començau a prestar-los atenció en
la vostra quotidianitat.
•• Després les que heu respost amb «de vegades», i intentau adoptar per costum aquestes
pràctiques.
•• Finalment les que heu respost amb «sovint» i «sempre», aquestes són les pràctiques que ja teniu
integrades. Enhorabona!
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Recursos i pàgines d’interès

Consells

Informe “Viaje al centro de la alimentación que nos enferma”. Ferran Garcia, Justícia Alimentària

Hi ha una sèrie de recomanacions que tots podem seguir per contribuir a una
alimentació sostenible per a Menorca i per al planeta, i a la vegada saludable per al
nostre cos. Aquí te'n proposam algunes:

Informe “Los alimentos kilométricos” d’Amics de la Terra.

L’agricultura de Menorca des d’una perspectiva global. Ricard Cots, Eva Cardona i Agustí Mercadal,
Justícia Alimentària. Jornades 20 anys de la Reserva de Biosfera.
Reserva de Biosfera: http://www.biosferamenorca.org/
• Infografies de l’estudi de fluxos alimentaris:
http://www.biosferamenorca.org/documents/documents/3274doc2.pdf
Observatori Socioambiental de Menorca: https://www.obsam.cat/
Agroxerxa: http://agroxerxa.menorca.es/
• Calendari estacional web agroxerxa:
http://agroxerxa.menorca.es/documents/documents/2809docpub.pdf
Custòdia agrària GOB Menorca: https://www.gobmenorca.com/custodiaagraria
Associació Fra Roger: http://www.gastronomiamenorquina.com/
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE): http://www.cbpae.org/index.php?lang=cat
Justícia Alimentària: https://justiciaalimentaria.org/

Tria productes de temporada, de proximitat i
sostenibles a l'hora de cuinar
Els productes frescos de temporada, sostenibles i de
proximitat dinamitzen l’economia local de Menorca i el
sector primari de l’illa, que és clau per a la conservació
del paisatge natural. Tenen baix impacte per al medi
ambient, i ens ajuden a cobrir les necessitats nutricionals
específiques que té el nostre cos en cada estació.

Modera el consum d’aliments d’origen animal
La producció intensiva de carns, làctics i ous, i també
la pesca industrial, generen greus problemes socials i
ambientals, com la desforestació per a la producció de
pinsos, l'emissió d’importants quantitats de gasos d’efecte
hivernacle, un elevadíssim consum d’aigua, etc. El
consum d’aquests aliments, i per tant dels seus impactes,
s’ha disparat en les darreres dècades i ha arribat a uns
nivells molt superiors a les recomanacions nutricionals
per seguir una dieta saludable.
Evita l’alimentació processada
Aquests productes solen ser rics en sucres afegits, sals
i greixos trans i saturats, ingredients que són els grans
causants de les malalties relacionades amb els hàbits
alimentaris. A més, també solen dur molt d’embalatge i,
tant els ingredients com el producte final, acostumen a
haver recorregut llargues distàncies, la qual cosa genera
un gran impacte ambiental.

Planifica la senalla de la compra i no adquireixis
aliments en excés que després no consumiràs
Organitzar els nostres àpats, en contraposició a
improvisar-los, sol millorar la nostra dieta i la fa més
saludable per a nosaltres, al mateix temps que disminueix
el malbaratament alimentari conseqüència de les
compres no planificades.
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