
NUTRIENTS

       ALIMENT+ O2       —>    ENERGIA + CO2 + PRODUCTES D'EXCRECIÓ

Tipus de nutrients  :

- Hidrats de carboni o glúcids.                     - Vitamines.
- Proteïnes.                                                  - Aigua.
- Greixos o lípids.                                         
- Minerals.                                 

HIDRATS DE CARBONI 
➢ També anomenats glúcids.
➢ Proporcionen energia al nostre organisme. 
➢ Es troben principalment en els aliments d’origen vegetal.

Tipus d’hidrats de carboni
       Simples (cadenes curtes de carboni). Absorció ràpida
        Es troben principalment en fruites, llet, mel i el sucre de taula.

• Fructosa (fruita)
• Lactosa (làctics)
• Sacarosa (sucre de taula)
• Glucosa
• Galactosa

Complexes (cadenes llargues de carboni)- Absorció lenta
        Abunden en els  cereals (pa, pasta, arròs...), llegums, verdures i hortalisses

• Midó

        Fibra alimentària
➢ És la part de l’aliment que no s’absorbeix . Continua per  l’intestí gros i 

surt per l’anus.



➢ La podem trobar en: fruites, verdures, cereals i llegums.
➢ És necessària per prevenir l’estrenyiment i altres malalties.
➢ No aporta energia perquè no es pot absorbir i no arriba al torrent 
sanguini.

PROTEÏNES
➢ Serveixen per construir i reparar els teixits (cèl·lules).
➢ Les proteïnes s’encarreguen de la construcció del cos humà i és la base 

sobre la qual es formen els ossos i els músculs.
➢ Es troben en aliments d’origen animal i en menor proporció en aliments 

d’origen vegetal com els llegums.

GREIXOS O LÍPIDS
➢ Proporcionen energia i són els nutrients més energètics de tots.
➢ Serveixen per acumular energia que hagi de ser consumida.
➢ Forma part de les nostres cèl·lules.
➢ Ajuden a l’absorció de vitamines liposolubles
➢ Ajuden a l’absorció del calci.
➢ Es troben en : carn, peix, fruits secs, oli, llegums, etc…

Tipus de greixos.
• Saturats: estan relacionats amb les malalties cardiovasculars.

Es troben en la carn, els embotits, les mantegues, la llet sencera…

• Insaturats (mono i poliinsaturats): paper protector en malalties 
cardiovasculars i antiinflamatoris.
Es troben en l’oli, fruits secs, llegums…

 MINERALS:
➢ Són indispensables pel nostre organisme.
➢ No aporten energia, però sense ells no podem funcionar.
➢ Tenen funcions reguladores.



➢ Els més coneguts són:
- El ferro: transporta l’oxigen a les cèl.lules.
- El calci: forma part dels ossos i participa en la transmissió 

d’impulsos nerviosos.
- El magnesi, el iode, el potassi, etc...

VITAMINES:
➢ Són indispensables per dur a terme reaccions vitals del nostre cos.
➢ Tenen poder antioxidant.
➢ Poden ser hidrosolubles o liposolubles:

○ Hidrosolubles: vitamines del grup B i vitamina C.
○ Liposolubles: vitamines A, D, E i K

➢ A l’actualitat s’han descobert 13 vitamines.

AIGUA  :  
➢ L’aigua és imprescindible per hidratar el nostre organisme i que funcioni 

correctament, tampoc aporta energia.

L’Organització Mundial de la Salut, (OMS) recomana en una dieta:

- 50-55% d’hidrats de carboni.
- 12-15% proteïnes
- 30-35% de lípids o greixos.
- Quantitat de fibra, vitamines i minerals.



ALTRES INFORMACIONS CLAUS:

1. La quantitat de calories que es necessita diàriament depèn de l’edat, el 
sexe i el tipus d’activitat, etc.

2. A part de l’energia, el nostre cos necessita proteïnes, vitamines, minerals i
aigua.

3. Les vitamines,  minerals i l'aigua no aporten energia però són 
imprescindibles per la vida

4. Els joves d’entre 11 i 14 anys necessiten un mínim d’entre 2.000 i 2.500 
Kcal al dia ( però depèn de l’altura, el pes i el nivell d’activitat física).

5. Les begudes amb  0%  de sucre no donen energia al nostre cos . I en excés
aquests productes no són saludables perquè al portar edulcorants 
acostumem al nostre paladar a consumir productes excessivament dolços.

6. És important saber que la sal i el sucre en excés no són saludables.

7. Els joves  NO hem de fer dietes alternatives sense la supervisió d’una 
nutricionista .

8. Una dieta on hi hagi un excés de greixos no és saludable perquè pot 
provocar problemes associats amb l'obesitat

9. Els ingredients escrits en les etiquetes  dels productes van de més a 
menys quantitat. 
Exemple: 
L'etiqueta de la xocolata ens diu que l'ingredient que més té és el sucre. 


