
1

Estructura i configuració de l’àpat

•  1r plat

•  2n plat

•  guarnició

•  pa

•  postres

•  aigua

Aquesta manera d’estructurar l’àpat s’inicia cap als 12-18 mesos. Abans 
d’aquesta edat, l’àpat està constituït per unes farinetes o un triturat  
i unes postres. 

•  Es recomana que els primers plats siguin fets d’arròs, pastes, lle-
gums, patates, verdures i hortalisses (crues o cuites).

•  Els segons plats es confeccionaran principalment amb el grup dels 
aliments proteics: carn, peix i ous. 

•  Cal recordar que en les propostes en què en el primer plat s’inclo-
gui, a més de cereals, patates o llegums, algun tipus de tall (carn, 
peix o ous), aquestes preparacions es poden considerar plat únic 
(estofat de patates i vedella, arròs a la cassola, canelons), acompan-
yades, en tot cas, d’un brou, una crema de verdures o una amanida 
a més de les postres. 

•  Les guarnicions poden ser molt diverses, prioritzant les verdures, 
les hortalisses i els farinacis (llegums, pasta, patata, arròs).

•  És aconsellable l’ús d’oli (preferentment d’oliva) en la preparació 
dels àpats, ja que enriqueix l’alimentació dels infants, tant des del 
punt de vista nutricional com del sensorial. 

•  En les postres s’hauria de donar prioritat a la fruita fresca, i reservar 
un dia a la setmana per a les postres làctiques, els dolços o la fruita 
seca. 

•  També és important acompanyar els àpats amb pa.

•  L’aigua ha de ser la beguda principal al llarg del dia, ja que té un 
important paper regulador dins l’organisme. És recomanable que 
estigui sempre present en tots els àpats i que sigui fàcilment acces-
sible per a nens i nenes. 

Adaptat de <http://ensenyament.gencat.cat>.
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1  De què tracta el text?

2  Quina ha de ser la l’estructura ideal del menú escolar?

3  Escriu V (vertader) o F (fals) al costat de cada enunciat. 

  Abans dels 12 mesos l’àpat està constituït per unes farinetes o un triturat i unes pos-
tres.

 L’aigua ha de ser la beguda principal al llarg del dia.

 Cada dia s’ha de menjar dolços com a postres.

  És recomanable que els primers plats siguin fets d’arròs, pastes, llegums, patates, 
verdures i hortalisses.

 En la preparació del menjar usarem oli d’oliva.

 No s’ha de menjar mai pa.

4  Corregeix els enunciats que has marcat com a falsos en l’activitat anterior.

5   Si menjassis un tall de peix, quins d’aquests aliments podries posar com a guarni-

ció?

ensalada – albergina – xocolate – patata cuita – formatge – carxofes – arròs

6  Si volguessis menjar un plat únic, quin seria? 
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