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La història de Flora Pro.Activ 
Guia didàctica 

 
 
Els aliments funcionals són aquells que es consumeixen com a part d’una 
dieta normal i contenen components biològicament actius, que ofereixen 
beneficis per a la salut i redueixen el risc de patir malalties. Entre alguns 
exemples d’aliments funcionals, destaquen els aliments que contenen 
determinats minerals, àcids grassos o fibra, els aliments als quals s’han afegit 
substàncies biològicament actives, com els fitoquímics o altres antioxidants, i 
els probiòtics, que tenen cultius vius de microorganismes beneficiosos.  
En aquesta activitat es presenten alguns aliments funcionals rics en fitoesterol 
i s’analitza una sèrie de dades reals amb la finalitat que l’alumnat pugui 
explicar-se el paper que te el consum d’aquestes substàncies en la baixada de 
la colesterolèmia. 
 
Si voleu llegir tot l’article d’on procedeix la taula podeu anar a la pàgina de la 
European Journal of Clinical Nutrition 1999; 53 319-327 
http://www.nature.com/ejcn/journal/v53/n4/pdf/1600728a.pdf
 
Respostes al qüestionari 
1.-  
 

 
0,83 g de 

fitoesterols 
% de canvi 

1,61 g de 
fitoesterols 
% de canvi 

3,24 g de 
fitoesterols 
% de canvi 

Mantega 
% de canvi 

Colesterol 
total - 5,0 - 6,0 - 6,8 + 2,7 

LDL - 6,6 - 8,5 - 9,8 + 3,9 

HDL - 0,6 - 1,2 - 1,2 + 1,8 

LDL/HDL - 6,5 - 8,0 - 8,0 + 2,0 

 
 
2.-  El gràfic ha de mostrar el canvi positiu en el cas de la mantega i els 
negatius en el cas de les margarines enriquides amb esterols. 
 
3.- Per la semblança en contingut i composició d’àcids grassos. 
 
4.-  

a) Canvi molt petit en la concentració d’HDL comparada amb el 
control (de –0,6 a –1,2%) 

 
b) Ingerir de 1,61 g a 3,24 g d’esterols sembla que ha fet baixar el 

quocient LDL/HDL en un 8%. Fins i tot la ingesta de només 0,83 g 
al dia va disminuir el quocient en un 6,5%. 

 

Projecte Biologia en context  1/2 

http://www.nature.com/ejcn/journal/v53/n4/pdf/1600728a.pdf


 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

1. La reduirà. La conclusió de l’estudi d’on s’han tret les 
dades anteriors va concloure que un suplement de 2g 
diaris d’esterols o estanols vegetals redueix el risc de 
patir una malaltia cardíaca en un 25%. 

 
2. Amb un grup de voluntaris per estudiar altres propietats 

organolèptiques (gust, olor,...) 
 

3. Vitamines A, D, E i K, ja que totes ells són liposolubles 
 

5.- En un estudi amb control placebo, un grup d’individus rep la vertadera 
substància que s’està provant i un grup control pren un placebo dissenyat 
per semblar-se a la substància vertadera (en aquest cas es tractava d’una 
margarina sense esterols agregats). Cap dels dos grups sap si està provant 
la substància vertadera o el placebo. A més, els investigadors que donen 
els tractaments tampoc saben quins individus estan experimentat la 
substància vertadera, per això aquests tipus d’estudis es coneixen amb el 
nom de doble cec. Així s’assegura que no hi hagi predisposició per part 
dels investigadors ni de les persones que col·laboren en l’estudi a un o un 
altre resultat. 
 
Estructuració 
Un possible esquema amb els conceptes que han anat sortint podria ser el 
següent: 
 
Lípids 

• Àcids grassos 
o Saturats 
o Insaturats 

 Monoinsaturats 
 Poliinsaturats 

• Omega-3 
• Omega-6 

• Esteroides 
o Esterols 

 Zoosterols 
• Colesterol 

 Fitoesterols o esterols vegetals 
• Un derivat per hidrogenació és el Estanol 

o Hormones esteroides 
• Terpens o isoprenoides 

o Carotenoides 
 

Lipoproteïnes (també es podrien posar com a classificació del colesterol) 
o LDL 
o HDL 
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