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Pròleg

al bebè una protecció afegida contra les infeccions i ma-
lalties. aquesta és una raó de pes per potenciar l’alleta-
ment matern, sempre que sigui possible.

Som el que mengem

i això ha de començar des de la infantesa. si mal ali-
mentem els nostres fills el seu creixement físic, mental i 
emocional serà deficient! és clar que la nutrició i la salut 
estan estretament relacionades!

Som el que mengem

el sistema que ens ha tocat viure o, millor escrit, patir, 
es basa en una absurda pressa dels adults i una manca de 
temps per gaudir dels nostres fills, que afecta els nens, 
nenes i adolescents que estan en període de creixement. 
no podem deixar escapar el plaer de compartir una bona 
taula amb aquells qui més estimem!

Som el que mengem

allò que ofereixen els tristament famosos fast food i 
l’horrorós increment de l’obesitat, anorèxies i bulímies 
són alguns dels perills a què tots estem sotmesos.

 
Som el que mengem

necessitem nodrir el nostre esperit i el nostre cos, 
amb aliments rics en nutrients, per protegir-nos de 

Som el que mengem

la Filomena llaminera és un toc d’alerta davant 
l’epidèmia o, millor escrit, l’endèmia, dels mals hàbits 
alimentaris a què estem sotmesos per una comercialitat 
salvatge que omple el mercat d’aliments mal adaptats a la 
condició humana, massa rics en greixos saturats, sucres 
refinats i productes químics, i absolutament pobres en 
fibres vegetals, minerals i vitamines naturals. 

Som el que mengem

la bona alimentació dels nostres fills hauria d’iniciar-
se a partir del moment de la fecundació, mitjançant la 
dieta equilibrada de la mare.

durant la gestació, el lumen intestinal del bebè és es-
tèril. després del naixement, el calostre segregat per les 
glàndules mamàries durant l’embaràs, fins als primers 
dies després del part, té un contingut molt elevat d’im-
munoglobulines que protegeixen el nounat dels gèrmens 
ambientals i afavoreixen la maduració del seu sistema 
defensiu.

després d’aquesta etapa inicial, la llet materna té un 
paper fonamental en l’estimulació de la colonització del 
lumen intestinal, per la qual cosa protegeix el lactant con-
tra tot un seguit de malalties mentre dura l’alletament. 

la llet artificial no disposa de cap dels anticossos essen-
cials que conté la llet materna i, per tant, no  proporciona 
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 moltes de les malalties que actualment pateix la nostra 
col·lectivitat. 

Som el que mengem

teniu a les mans un llibre cabdal i absolutament ne-
cessari per viure millor, farcit de consells i receptes que, 
a més a més, són bones per al paladar.

la Filomena llaminera fa entendre que la nostra 
prioritat hauria d’ésser l’adveniment d’una humanitat 
ecològica, una humanitat que hauria de posar fi al seu 
afany de domini destructiu de la biosfera, una societat 
que, en definitiva, aconsegueixi aturar la seva autodes-
trucció.

Som el que mengem

la meva amiga i autora josefina llargués, a qui agra-
eixo profundament que m’hagi demanat aquest pròleg, 
és el segon llibre que publica. llegiu-lo i apliqueu-vos-el. 
Vosaltres i els vostres fills en sereu els beneficiaris.

Per acabar, vull recordar que mai no hem d’oblidar 
l’humor, que ens diferencia dels animals irracionals, i 
així, en el tema de la menja, trobem citacions nostres tan 
divertides i antigues com aquestes:

Ben menjat i ben cagat, iràs content al forat.

No aprofita el que es menja, sinó el que es paeix.

Qui bé menja i bé beu, fa molt bé lo que deu.

Quico Pi de la serra
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tots els qui tenim fills sabem com agraden als nens les 
llaminadures i la brioixeria industrial, molt especialment 
les promocions que contenen, que afavoreixen que de-
manin, encara més, aquest tipus de productes d’escàs va-
lor nutritiu i alt contingut calòric.

en els darrers anys, l’esclat de llaminadures al mercat 
i de botigues especialitzades en la venda d’aquest tipus 
de productes ha afavorit que el seu consum passi d’és-
ser esporàdic a quotidià. al marge dels més petits, això 
és especialment dramàtic en el cas d’un nombre elevat 
d’adolescents, que sovint substitueixen un àpat tan im-
portant com l’esmorzar per llaminadures, brioixeria in-
dustrial, patates fregides, refrescos…, fet que repercu-
teix negativament en la seva salut, l’estat emocional i el 
rendiment físic i intel·lectual.

als pares i mares que som conscients de la importàn-
cia d’una bona alimentació en el creixement dels nostres 
fills ens resulta cada vegada més complicat aïllar els nens 
d’aquests estímuls que els envolten i, freqüentment, per 
no sentir-los o perquè pensem que són petits i que ja tin-
dran prou temps de seguir una dieta sana i equilibrada, 
ens rendim davant les seva vehemència i els comprem el 
que volen. 

com a pares, és un error que no ens podem pas per-
metre. si els fonaments no són sòlids i les pautes nutricio-
nals incorrectes es mantenen al llarg de tota la infància 
i l’adolescència, quan decidim posar-hi remei, el nostre 
esforç serà en va. 

som conscients que en l’educació dels nostres fills cal 
posar límits, tots els especialistes en aquest tema així ho 
aconsellen, però aquestes recomanacions rarament es 
fan extensives als hàbits alimentaris.

l’alimentació, com qualsevol altra àrea de l’educació 
dels nostres fills, requereix uns models ferms i coherents 
per afrontar el bombardeig publicitari que ens assetja i 
els mals hàbits adoptats en els darrers anys en les socie-
tats industrialitzades, que fomenten un augment de pes 
cada cop més preocupant i prematur, ja que també afecta 
un percentatge alt de la població infantil.

tal com comentava en el meu anterior llibre, La Filo-
mena els fogons remena, hem d’invertir temps i dedicació 
per educar el paladar dels nostres fills. certament, no és 
pas una tasca fàcil i, sovint, comporta reeducar també 
hàbits erronis que els adults hem anat interioritzant al 
llarg dels anys.

en totes les llars on hi ha petits, es poden sentir co-
mentaris com: “d’això no en vull”, “això no m’agrada”, 
“m’ho menjaré, si em compres una «xuxe»”, “si no veig els 
dibuixos de la tele, no menjo”, “tinc mal de panxa”… és 
primordial no entrar en el seu joc i transmetre’ls, de mica 
en mica, amb paciència, però amb fermesa, la importàn-
cia d’una alimentació equilibrada, sana i suficient. 

encara que, aparentment, sembli que no ens fan gai-
re cas, a força de reforçar-ho i practicar amb l’exemple 
(els pares som el primer referent en l’educació dels nos-
tres fills en tots els aspectes), els nens van aprenent i 

Pare i mare…
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 assimilant la transcendència que una bona alimentació té 
en el seu creixement i salut. 

com tot a la vida, trobar el punt d’equilibri és prou 
complicat. el que compta és el dia a dia, no el consum 
puntual o esporàdic d’un determinat producte o aliment. 

en el cas concret dels nens i amb relació a la pastis-
seria industrial o les llaminadures, per no aïllar-los del 
que habitualment fan la majoria dels seus amics, si no ho 
podem evitar, reduirem el consum d’aquest tipus de pro-
ductes a un cop per setmana. els altres dies de la setma-
na, la fruita fresca de l’estació, els batuts i sucs naturals 
casolans acabats de fer o, de tant en tant, la pastisseria 
casolana integral, haurien d’ésser els principals protago-
nistes d’esmorzars, berenars o postres.

la pastisseria integral, tot i no ser, potser, tan atrac-
tiva com la convencional, elaborada a base de mantega, 
farines refinades i sucre blanc, té una textura i un sabor 
particulars, que la fan diferent i deliciosa.

relacionar les postres dolces amb un augment incon-
trolat de pes és un error, sempre que no ens excedim en 
el seu consum i hagin estat elaborades a partir d’ingre-
dients naturals, evitant les farines i sucres refinats o els 
greixos poc saludables, com les mantegues o margarines 
hidrogenades. 

cal donar als nostres fills una alimentació tan natural 
com sigui possible, que defugi els productes refinats i al-
tament processats. els ingredients emprats en pastisseria 
natural, a més de ser agradables al paladar, ens aporten 
una gran quantitat de nutrients. els pastissos i les  postres 
es poden endolcir amb fruita dessecada, pastanaga, cara-
bassa, sucre integral de canya, concentrats de fruita o me-
lassa de cereals, xarop d’atzavara, mel de bona qualitat…, 
tots plegats edulcorants excel·lents, sense els problemes 
que comporta el sucre blanc per a la nostra salut.

una dieta sana i equilibrada no implica necessària-
ment privar-nos de petits plaers, de tant en tant. tot i 
que no convé abusar-ne, les postres poden ser un plat 
nutritiu i saborós per a tota la família, si tenim presents 
algunes recomanacions bàsiques que anirem desgranant 
al llarg de la Filomena llaminera.

la naturalesa dels nostres petits, com que es troben 
en ple perío de de creixement, és expansiva i necessiten 
més aportació calòrica, però no hem d’abusar de les ra-
cions, ni en els àpats ni entre hores. tampoc no hem de 
compensar amb les postres el que no han menjat durant 
l’àpat. les postres, si se’n mengen, formen part de l’àpat. 
si en aquella menjada el nen no té gana, no cal forçar-lo 
a menjar, però tampoc no ha de fer postres, per no entrar 
dins d’una roda de la qual ens serà complicat sortir-ne.

l’alimentació dels nostres fills els hauria d’aportar 
tots els nutrients de bona qualitat que necessiten, en la 
seva justa mesura. la dieta dels nens, igual que la dels 
adults, ha d’ésser rica, variada i equilibrada, i les racions, 
moderades. 

sobrealimentar-los no els farà pas créixer més ni gau-
dir de més bona salut, ans al contrari. si un nen té una 
vida sedentària i supera la ingesta calòrica que necessita 
d’acord amb la seva edat i activitat, s’engreixarà, per-
drà capacitat de concentració, agilitat i ganes de moure’s, 
cosa que repercutirà negativament en la seva salut i en el 
seu creixement harmònic.

els nens han de menjar per la gana que tinguin. Pro-
curem no enfarfegar-los, encara que en l’elaboració dels 
nostres plats utilitzem ingredients naturals o de conreu 
ecològic. 

 augmentar les hores d’esport setmanals i controlar 
les dedicades a la televisió, els videojocs, les consoles o 
l’ordinador és d’una importància cabdal per a la seva 
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 salut física, mental i emocional. l’exercici, tant com una 
bona alimentació, és vital per afavorir-los la fixació del 
calci als ossos, perquè estiguin més atents i alerta a l’es-
cola, perquè siguin nens alegres i gaudeixin d’unes hores 
de son de qualitat.

caldrà triar el moment més adient per incloure unes 
postres o unes altres en els àpats. si hem preparat un 
menú a base de llegums, tofu, pasta, ous, proteïna ani-
mal, etc., hem de procurar no elaborar unes postres gaire 
substancioses per no saturar el seu aparell digestiu. Per 
exemple, després d’un plat de pasta, no els oferirem un 
pastís elaborat amb farina i ous. en aquesta situació, op-
tarem per una gelatina vegetal, fruita fresca o 
cuinada, iogurt, quefir, poma o pera crua 
o en compota o un grapadet de fruits 
secs, i les postres més ca-
lòriques les reservarem 
per a l’esmorzar o el 
berenar.

si el nen té so-
vint digestions len-
tes, procurarem no 
donar-li postres des-
prés de l’àpat. a ve-
gades, fins i tot la nutri-
tiva i saludable fruita pot 
alentir la digestió i provocar 
inflor abdominal. 

tal com comentàvem en 
La Filomena els fogons reme-

na, tant la poma com la pera, per la seva digestió fàcil, 
en serien excepcions. en compota o al forn, sense sucre 
afegit, o crues i amb pell, si són de conreu ecològic, són 
dues fruites ideals per a qualsevol moment del dia. la 
pinya natural, rica en un enzim anomenat bromelaïna, és 
un bon complement a la proteïna animal, perquè ajuda a 
digerir-la més fàcilment.

igual que La Filomena els fogons remena, la Filomena 
llaminera, tot i que també es pot pintar, no és un llibre 
infantil, sinó un llibre pensat per compartir amb els vos-
tres fills, que conté tot un seguit d’informació adreçada 
als pares. 

sens dubte, els nens que manipulen els aliments i par-
ticipen en l’elaboració de les receptes, mostren una ac-

titud molt més oberta i receptiva a nous sabors. la 
cuina és, doncs, l’ànima de la llar i el punt de trobada 
i de relació, on podem reforçar els vincles familiars 
mitjançant la complicitat en l’elaboració de les re-

ceptes, a les quals cadascú aportarà el seu toc 
màgic i personal i, després, tots junts com-

partirem a taula. 
desitjo que en aquest nou llibre 
tro beu suggeriments útils i que les 

senzilles receptes que us propo-
so us agradin i resultin diver-

tides d’ela borar en compa-
nyia dels vostres fills. 

salut i bon profit!

JoseFina llargués
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sóc la filomena, un cangurrat! diuen els científics 
que no existeix cap animal a la capa de la terra que sigui 
una barreja de cangur i rateta. doncs, com a mínim, n’hi 
ha un!

com vosaltres, sóc única. Quina sort! Perquè, encara 
que els humans tingueu moltes semblances, tots sou dife-
rents per dins i per fora, i això us converteix, com a mi, en 
éssers singulars.

molts ja em coneixeu pel meu anterior llibre, La Fi-
lomena els fogons remena. a hores d’ara, probablement, ja 
deveu haver pintat i preparat totes les receptes que us 
hi explicava, amb l’ajut dels vostres pares, avis, tiets, tie-
tes…

i… ben segur que també heu sorprès la vostra família i 
amics amb les piruletes de parmesà, el pa de llet, la pizza 
de carabassó, les hamburgueses de mill i quinoa, l’amani-
da de blat de moro i soja germinada…, oi que sí?

alguns de vosaltres m’heu escrit per dir-me que el lli-
bre us ha agradat molt, que heu descobert ingredients 
que no coneixíeu…, tot un ventall nou d’aliments al mar-
ge dels macarrons i la carn arrebossada, que als nens ens 
agraden tant! 

s’ha acabat dir “això no m’agrada”. cal tastar-ho tot 
més d’un cop per poder opinar. Hi esteu d’acord? Quan 
només ens agrada un grup molt reduït d’aliments, no po-
dem gaudir d’anar a un restaurant, a casa d’un amic, de 

Hola, 
nens i nenes!
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viatge… perquè sempre, anem on anem, acabem menjant 
el “menú infantil”.

doncs bé, tinc una gran notícia per a tots aquells que 
teniu el meu primer llibre: La Filomena els fogons remena, 
prologat pel doctor eduard estivill, va ser doblement 
guardonat pels gourmand international World cook-
book awards ’07, com a millor llibre de cuina per a nens 
i família en català i millor llibre de cuina vegetariana en 
català.

 aquests premis i les vostres peticions m’han animat a 
escriure aquest segon llibre, la Filomena llaminera, 
que, com l’anterior, també es podrà pintar! ja sé que això 
us encanta! a mi també, perquè es una magnífica manera 
de personalitzar el llibre i fer-lo únic, de saber que ningú 
més, en tot el món, ni tan sols els vostres millors amics, en 
tindran un d’igual!

Bé, ara que m’he presentat i tots aquells que no em co-
neixíeu ja sabeu qui sóc, m’agradaria compartir amb vosal-
tres les meves noves experiències culinàries. aquesta vega-
da, però, no estic sola. al llarg de les diferents historie tes, 
em farà molta il·lusió presentar-vos uns quants amics que 
m’han acompanyat durant aquesta aventura llaminera. 

encara que, de vegades, ho oblidem, ben segur que 
tots sabeu que no convé abusar de les llaminadures ni de 
la brioixeria industrial. els pares, els avis o els professors, 
a l’escola, ens ho recorden tot sovint! Però, com que als 
nens ens agraden les coses dolces, aquest cop, en la Fi-

lomena llaminera, us presento les receptes més sanes i 
llamineres que he après a preparar, algunes de les quals 
són tan senzilles que gairebé podreu fer-les tots sols. es-
tic convençuda que us encantaran! 

el receptari d’aquest nou llibre forma part d’una die-
ta sana i equilibrada. està elaborat amb ingredients na-
turals (fruita fresca i dessecada, mel, cereals integrals, 
fruits secs i llavors, iogurt, quefir, formatge, proteïnes ve-
getals com el tofu, olis verges, begudes vegetals…), que, 
si els complementeu amb els consells de La Filomena els 
fogons remena, amb la pràctica habitual de l’esport i amb 
les hores de son necessàries, us ajudaran a créixer sans i 
forts com un roure! 

les idees que us proposo són ideals per a qualsevol 
moment del dia en què necessiteu una injecció d’energia. 
Per postres, després d’un àpat equilibrat, cal triar les més 
fresques i lleugeres, i deixar les més calòriques per al be-
renar o l’esmorzar, ja que, per si mateixes, ens aporten 
una important quantitat de nutrients, com per exemple el 
plum-cake de pastanaga i fruites dessecades, que trobareu 
a la historieta “la presentació del nou disc del pare”.

aquells que tingueu dubtes o ganes d’explicar-me les 
receptes que heu preparat, em podeu escriure al meu fa-
cebook. només cal que poseu al cercador del facebook 
“la filomena” i em trobareu de seguida! em farà molta 
il·lusió conèixer les vostres anècdotes culinàries!

la vostra amiga,
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No ens oblidem d’esmorzar!

estic convençuda que tots sabeu com n’és d’impor-
tant l’esmorzar. no obstant això, encara hi ha molts nens, 
nenes i adolescents que arriben a l’escola amb la panxa 
buida. Ben segur que a la vostra classe n’hi ha més d’un, 
oi que sí?

en èpoques de creixement, un esmorzar equilibrat i 
energètic és indispensable per garantir els nutrients que 
el nostre organisme necessita per desenvolupar correcta-
ment les seves funcions.

Quan ens llevem, si hem anat a dormir a l’hora, fa 
com a mínim 10 hores que no ingerim cap tipus d’ali-
ment. l’esmorzar serà, doncs, la primera font d’energia 
del dia.

si no esmorzem o ho fem malament, ens sentirem de-
caiguts, ens mancarà concentració a l’escola i no estarem 
de bon humor, ja que ens faltarà glucosa, una de les nos-
tres principals fonts d’energia, que, en aquest moment 
del dia, ens regalen principalment la fruita fresca o els 
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sucs acabats de fer i els cereals integrals en totes les seves 
formes: flocs, pa, galetes, pans de pessic casolans… 

si els horaris ho permeten, un bon esmorzar en fa-
mília ens ajudarà a afrontar el dia amb alegria, ganes 
d’aprendre i molta, molta energia per cremar a l’hora del 
pati, moment en què cal prendre un petit refrigeri per 
arribar amb gana a l’hora de dinar: una peça de fruita 
fresca (amb pell, si és de conreu ecològic), un suc de frui-
ta sense sucre afegit, un petit entrepà, barretes de cereals 
integrals, galetes inflades, un grapat de fruits secs o frui-
tes dessecades…

aquells que teniu germans en plena adolescència, que 
tenen uns horaris més llargs i són més matiners, a més 
de l’esmorzar a casa cal que s’emportin un entrepà in-
tegral per a mig matí o un bon grapat de fruits secs o 
fruites dessecades per picar entre classe i classe i poder 
mantenir així uns nivells d’atenció adequats al llarg de la 
jornada escolar. 

els snacks, les “xuxes”, la brioixeria industrial, el re-
frescos de cola i un llarg etcètera de productes que inun-
den el supermercat no formen pas part d’un bon esmor-
zar o refrigeri a l’hora del pati.

tot seguit, us proposo algunes idees per a un esmor-
zar equilibrat en família.

La fruita fresca a la taula d’un bon esmorzar no hi 
hauria mai de faltar! 

Per això cal començar el dia amb un suc natural de 
fruita de l’estació acabat de fer o una peça de fruita fres-
ca.

i després…
• cereals integrals de quinoa, blat, kamut, espelta, 

blat de moro, arròs… 
• galetes integrals o pastissos casolans integrals. 

• un ou passat per aigua i pa integral per sucar-hi.
• galetes inflades d’arròs o d’altres cereals, untades 

amb paté vegetal o acompanyades de codonyat o d’enci-
am, rodanxes de tomàquet i una mica de formatge fresc, 
si preneu làctics.

• muslis, que podeu barrejar amb llet de vaca o de 
cabra ecològica, si els làctics formen part de la vostra 
dieta, o amb una beguda vegetal. aquells que no con-
sumiu habitualment làctics o, si ho feu, voleu alternar-
los amb altres idees nutritives i delicioses, les begudes 
d’arròs, soja, quinoa, civada, espelta, kamut, avellanes, 
ametlles…, sense sucre afegit, poden ser una alternativa 
magnífica. 

• Pa de kamut amb margarina vegetal no hidrogena-
da, mel, nous i panses per sobre.

• Pa integral ben sucat amb tomàquet i regat amb oli 
d’oliva verge, acompanyat del que més us agradi.

• un iogurt o quefir de vaca o de cabra, si preneu làc-
tics, o bé un iogurt de soja, barrejat amb fruita a bocinets 
i un grapat de cereals inflats.

• torrades de pa integral acabades de fer, amb mel-
melada sense sucre o endolcida amb una mica de sucre in-
tegral de canya, concentrat de poma o melassa de cereal.

• Pa integral de blat amb mantega de bona qualitat i, 
per sobre, dàtils naturals tallats a bocinets.

• Begudes d’arròs, soja, quinoa, civada, espelta, ka-
mut, avellanes o ametlles, sense sucre afegit, poden ser 
una magnífica alternativa per a aquells que no consumiu 
habitualment làctics o, si ho feu, voleu alternar-los amb 
altres idees nutritives i delicioses. 

• Pa d’espelta amb tahina (pasta de sèsam, molt rica 
en calci) i un rajolí de melassa d’arròs.
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