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Menjar per córrer 5

naixem amb un bagatge genètic que, ara com ara, no es pot 
canviar, tot i que és probable que en un futur proper sí que es pu-
gui, i això ens determina… però només en part. pensem en l’epige-
nètica, allò que està per sobre dels nostres gens i que condicionarà 
fins i tot que s’expressin o no. està basada en els nostres costums, 
en els tòxics a què estem exposats i, per descomptat, en la nostra 
alimentació.

probablement hi ha tantes motivacions per decidir córrer com 
corredors hi ha al món, però és probable que sigui un dels col-
lectius en què el concepte de córrer per tenir salut va bé per a tots. 
Hi ha una evidència sòlida, basada en estudis amplis i variats, que 
demostra que l’exercici, realitzat de forma adaptada i adequada, 
és una font bàsica de salut. També ho és una alimentació saluda-
ble, que, d’una banda, ens permetrà el millor rendiment com a 
esportistes i, de l’altra, serà un factor epigenètic de primer ordre 
en el nostre futur vital.

per això, tenir unes nocions respecte a la composició i les parti-
cularitats dels aliments, el seu metabolisme i les seves aplicacions 
serà una eina utilíssima en la nostra vida esportiva i la nostra 
activitat diària.

aquesta és la intenció d’aquest llibre, i comença pel principi, 
com ha de ser, oferint de manera comprensible conceptes bàsics de 
nutrició que poden aplicar-se a la nostra activitat esportiva i a la 
nostra vida diària i la del nostre entorn.

1. aLIMenTacIó SaLUDabLe. 
racIOnS recOManaDeS
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Mariona Gummà6

Hipòcrates diu: “Que el menjar sigui el teu aliment, i l’aliment la 
teva medecina”, i bernard le bovier afirma: “La salut és la unitat que 
dóna valor a tots els zeros de la vida”. Una bona manera d’aconse-
guir-la serà corrent sota el cel blau, gaudint d’una alimentació salu-
dable i saborosa i sabent com hidratar-se.

Conceptes previs 

Les necessitats nutricionals d’un individu corresponen a la suma 
de les seves necessitats bàsiques i d’altres variables segons la seva 
edat, el sexe, l’estat fisiològic, l’activitat i el medi en què viu.

excepte potser la llet materna durant els primers mesos de vida, 
no hi ha cap aliment capaç de cobrir les nostres necessitats per si 
sol.

podríem fer el símil que els aliments són com caixes que con-
tenen nutrients a l’interior: hidrats de carboni, greixos, proteïnes, 
vitamines, minerals i aigua. Des del punt de vista nutricional, hi ha 
la tendència a classificar els aliments segons el seu nutrient princi-
pal. així, tot i que cada aliment conté múltiples nutrients, definim 
diferents grups d’aliments, amb característiques nutricionals simi-
lars segons el nutrient principal que els compon, per poder establir 
equivalències nutritives.

per fer les recomanacions més útils i fàcils de seguir, solem utilitzar 
el concepte de ració. podem considerar una ració la quantitat o por-
ció d’aliment adequada a la capacitat d’un plat normal, i donem per 
fet que el concepte plat normal no és el mateix per a tothom, ni ho ha 
de ser per a persones de diferents edats, necessitats o situacions fisi-
ològiques variables. És clar que la ració d’un nen d’un any d’edat no 
té res a veure amb la d’un adolescent en edat de creixement ni amb la 
d’una dona sedentària de setanta anys. el nombre de racions recoma-
nades sol ser el mateix per a tots, el que canvia és la mida d’aquestes 
racions És un concepte menys rigorós, ja que no es basa en càlculs 
específics. però presenta una sèrie d’avantatges: és més àgil, facilita 
la comprensió i l’adhesió, s’adapta fàcilment a diferents situacions i 
és pràctic.
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Exemples de racions àmpliament utilitzades 
en el nostre medi per a adults sans

Pa, cereals i fècules

40-60 g de pa

1 plat d’arròs o pasta cuits 
(60-80 g en cru)

1 patata mitjana

Verdures

1 plat d’enciam

1 plat de verdura de fulla cuita

2 pastanagues

1 tomàquet gros

Llet i lactis

200-250 ml de llet

2 iogurts

40-60 g de formatge curat

125 g de mató

Fruites

1 peça mitjana de poma, 
taronja o préssec

2 o 3 albercocs

1 tassa de maduixes o cireres

2 talls de meló

Aliments proteics

100-125 g de carn vermella 
(vedella, bou, porc…)

1/4 de pollastre

125-150 g de peix

1 plat de pèsols, llenties o 
cigrons cuits (60-80 g en cru)

2 ous

Olis i greixos

10 g d’oli

10 g de mantega

50 g d’olives

20 g de fruits oleaginosos
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Mariona Gummà8

Quines són les bases d’una alimentació saludable?

perquè una dieta sigui saludable, ha de ser capaç d’aportar tots els 
macronutrients i micronutrients necessaris per mantenir un bon estat 
de salut.

La representació més estesa i més didàctica dels grups d’aliments 
i de les recomanacions de consum és la piràmide de l’alimentació 
Saludable, basada en la dieta mediterrània.

S’hi distribueixen els diferents grups d’aliments segons la quan-
titat necessària d’aquests grups i la seva importància en la dieta 
diària. 

Piràmide de l’alimentació saludable

Consum ocasional

Consum 
diari

activitat física 
diària

aigua

Vi/cervesa
(consum opcional i 
moderat en adults)

Menjar per córrer.indd   8 15/05/13   9:51



Menjar per córrer 9

el grup de les fècules o farinacis és a la base d’aquesta piràmide. 
en aquest grup trobem els cereals i els seus derivats (pa, arròs, pasta 
alimentària, blat de moro, etc.), els llegums (pèsols, faves, cigrons, 
llenties, mongetes) i les patates. La funció d’aquests aliments, el con-
tingut majoritari dels quals són els hidrats de carboni complexos, és 
eminentment energètica: aporten “gasolina” al nostre cos. Haurien 
d’estar representats en tots els àpats, ja que han d’aportar una mica 
més de la meitat de l’energia diària de l’alimentació i se’n recomanen 
de 4 a 6 racions al dia.

a la base d’aquesta piràmide també hi trobem l’aigua, essencial. 
Tot i que dedicarem un capítol sencer a la hidratació, cal apuntar que 
hauríem de beure entre 6 i 8 gots diaris d’aigua.

el següent “graó” de la piràmide està representat pel grup de la 
fruita i la verdura.

Se’n recomanen un mínim de 5 racions diàries: 3 racions de fruita i 
2 de verdura. per anar bé, una de les racions de verdura hauria de ser 
cuita i l’altra, crua, i una de les fruites hauria de ser un cítric. aquest 
grup ens aporta sobretot vitamines, minerals i fibra, essencials per 
les seves funcions reguladores en l’organisme. el seu consum variat 
assegura una aportació nutricional més completa, per la variabilitat 
en el seu contingut vitamínic.

el contingut de sucre de les fruites és molt variable, oscil·la entre el 
6,5% dels préssecs i el 20% dels plàtans

al mateix nivell hi trobem el grup dels greixos. Tenen un valor 
energètic important i contenen àcids grassos essencials i vitamines 
liposolubles. en aquest grup, el greix culinari d’elecció és l’oli d’oliva, 
amb propietats de resistència a la calor que el fan ideal per cuinar i 
amb una composició en àcids grassos “saludables” que n’indiquen 
l’ús com a greix d’addició per amanir.

els fruits oleaginosos es podrien incloure en aquest grup pel seu 
contingut en àcids grassos. També tenen quantitats gens menysprea-
bles de proteïnes, hidrats de carboni, sals minerals, vitamines i oligo-
elements. Són aliments d’alta densitat energètica i nutricional.

el grup dels lactis inclou la llet, els formatges, els iogurts i la resta 
de derivats lactis. aquest grup és una font primordial de calci i és 
fonamental per al manteniment de les estructures òssies. el seu con-
tingut en proteïnes d’alt valor biològic no és gens menyspreable. es 
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recomanen de 2 a 4 racions diàries d’aquest grup. Una ració és un got 
de llet, dos iogurts comercials o uns 40 g de formatge semicurat.

els lactis desnatats ens aporten el calci necessari sense l’aportació 
de greix d’origen animal.

en els formatges, el percentatge d’humitat està relacionat amb 
l’aportació de la resta de nutrients: el seu contingut en proteïnes, calci 
i sodi pot ser semblant al de la llet en el cas dels formatges frescos, o 
molt superior en el cas dels formatges curats.

cal no oblidar que les postres làcties contenen una quantitat con-
siderable de sucre.

Un altre element que cal tenir en compte és la funció probiòtica 
dels iogurts: el seu contingut en microorganismes vius té un efecte 
regulador de la flora intestinal.

La carn (tant vermella, recomanable magra, com blanca), el peix i 
el marisc i els ous són els aliments que ens aporten les proteïnes d’ori-
gen animal, d’alt valor biològic. per a la síntesi de la proteïna corpo-
ral són necessaris vint aminoàcids, dels quals nou són essencials, és a 
dir, han de ser aportats per la dieta, perquè l’organisme no és capaç de 
sintetitzar-los. Quan una proteïna conté tots els aminoàcids essencials 
en la proporció òptima, s’anomena d’alta qualitat o d’alt valor bio-
lògic. a més, ens aporten ferro altament biodisponible, vitamines del 
grup b, minerals i oligoelements. És preferible prioritzar el consum 
dels més magres per evitar un excés de greixos saturats.

els llegums i, en menor mesura, la fruita seca pertanyen també a 
aquest grup. el seu contingut en proteïnes pot ser fins i tot percentu-
alment superior al d’altres aliments d’aquest grup. no obstant això, 
són proteïnes d’origen vegetal, amb un valor biològic menor. És a dir, 
contenen algun aminoàcid essencial en baixa proporció (aminoàcid 
limitant). Si els combinem amb altres aliments amb proteïnes vegetals 
complementàries, en podem augmentar el valor proteic, per exemple: 
llegums amb cereals o cereals amb fruits oleaginosos.

contribueixen sobretot a mantenir les estructures musculars, és 
a dir, tenen un paper estructural. es recomanen dues racions diàries 
d’aliments d’aquest grup.

en el vèrtex de la piràmide, hi trobem els anomenats aliments com-
plementaris. Les carns vermelles grasses i els embotits són aliments molt 
rics en greixos saturats, colesterol i sodi, el consum dels quals es reco-
mana que sigui moderat. Haurien de ser aliments de consum esporàdic.
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a més, la seva ingesta freqüent sol anar en detriment d’aliments de 
més qualitat nutricional, com la verdura i la fruita.

La mantega i la margarina, la brioixeria i la pastisseria, la xocola-
ta, el fast food, les patates fregides i les begudes refrescants s’han de 
reservar per a ocasions especials.

respecte a l’alcohol (vi o cervesa), el seu consum en adults és op-
cional i, en qualsevol cas, ha de ser moderat. La moderació en aquest 
sentit implica una copeta de vi o una cervesa amb el dinar i una altra 
amb el sopar. Les begudes destil·lades contenen més quantitat d’alco-
hol i, per tant, moltes “calories buides” (que no aporten cap nutrient 
fonamental).

Dieta mediterrània

els beneficis que deriven de seguir una dieta mediterrània proce-
deixen, bàsicament, de la combinació adequada dels aliments i, per 
tant, dels nutrients que contenen.

La dieta mediterrània implica un baixa aportació d’àcids gras-
sos saturats, colesterol i àcids grassos de tipus trans versus una alta 
aportació en àcids grassos monoinsaturats, presents en l’oli d’oliva. 
aquest ajuda a controlar les concentracions de colesterol plasmàtic 
i proporciona efectes beneficiosos en la prevenció de malalties car-
diovasculars. De la mateixa manera, el consum habitual de peix, 
especialment peix blau, aporta àcids grassos poliinsaturats omega-3, 
que també contribueixen a la prevenció de malalties cardiovasculars.

el consum abundant d’aliments d’origen vegetal (fruita i verdura 
fresca, hortalisses, llegums) suposa una aportació important d’antio-
xidants i fibra.

Finalment, el consum moderat de vi pot aportar antioxidants que 
sembla que tenen un efecte cardioprotector, tot i que les recomanaci-
ons en aquest sentit insisteixen en la moderació.

Com podem seguir una dieta equilibrada? 

el secret d’una dieta equilibrada és la varietat. aquesta varietat 
serà capaç de cobrir les necessitats nutricionals més fàcilment que una 
alimentació restrictiva. La diversitat d’aliments permet compensar la 
possible insuficiència d’un nutrient concret i fa difícil els excessos. 
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respectar aquest equilibri nutricional pot ser fins i tot més important 
que satisfer el valor absolut d’un nutrient.

aquesta varietat s’ha de reflectir tant en els aliments com en la 
seva preparació, ja que les formes de cocció són un factor important 
per aconseguir el desitjat equilibri alimentari. Tenir una alimentació 
saludable significa més que seleccionar els aliments adequats: implica 
també preparar-los de manera saludable.

Les tècniques culinàries més aconsellables són les de cocció amb 
aigua (bullit, vapor, escaldat), ja que sempre suposen una menor 
aportació de greixos. Les preparacions al forn (tradicional o microo-
nes), la papillota, la planxa o el wok també necessiten una aportació 
reduïda de greix afegit. els fregits i els guisats requereixen més greix, 
que es pot reduir amb una tècnica culinària correcta. el més reco-
manable és utilitzar sempre oli d’oliva com a greix d’addició, ja que 
resisteix molt millor les altes temperatures. en fregir els aliments, l’oli 
ha d’estar ben calent i els hem d’escórrer bé en paper de cel·lulosa per 
absorbir l’excés de greix.

atenció als amaniments, les salses, les cremes de llet i altres condi-
ments grassos que poden disparar el contingut calòric d’un plat.

en conclusió, una “alimentació saludable” suma els conceptes de:

• Suficiència en energia i nutrients.

• Varietat, per assegurar les aportacions de macronutrients i mi-
cronutrients.

• Equilibri en les proporcions recomanades.

• Adequació a les característiques d’estil de vida de cada individu.

a més, hauríem d’afegir-hi que ha de ser agradable i capaç de pro-
porcionar plaer, sense perdre de vista la dimensió social de l’alimen-
tació i els factors culturals i individuals que l’afecten.

Pautes nutricionals (FAO/OMS)

• Assegurar-se un consum mínim d’hidrats de carboni del 55% 
de l’aportació energètica total. D’aquests, els sucres simples han de 
representar menys del 10% de l’aportació energètica total.

• Consumir de manera habitual verdures, hortalisses, fruites, lle-
gums i cereals complets.

Menjar per córrer.indd   12 15/05/13   9:51



Menjar per córrer 13

• Reduir la ingesta de sucre d’addició i dels aliments que en con-
tinguin.

• Controlar l’aportació de greixos, que no han de representar més 
del 30% de l’aportació calòrica total. D’aquests, menys del 10% han 
de ser aportats pels àcids grassos saturats, i els àcids grassos poliinsa-
turats han de representar entre un 3% i un 7%.

• Limitar l’aportació de calories en forma de proteïnes al 15%, el 
que representaria una ingesta d’uns 0,8 g/kg de pes corporal.

• Disminuir l’aportació de carn vermella i augmentar la de peix i 
carn d’au.

• Procurar una ingesta de fibra alimentària d’uns 27-40 g/dia.

• No consumir més de 6 g de sal al dia.

• Hidratar-se correctament. Consum suficient d’aigua, com a mí-
nim d’1-1,5 l/dia.

Equilibri diari

ens queda conèixer com hauríem repartir les racions recomanades 
dels diferents grups d’aliments al llarg del dia.

no hem d’oblidar que són importants l’adaptació individual (se-
gons la talla, el pes, l’edat, el nivell i l’horari de l’activitat física, les 
aversions i les preferències personals, així com les intoleràncies) i els 
factors culturals, ètnics, de religió o de regió d’origen.

L’equilibri nutricional està basat en els menús diaris, i es completa 
amb l’equilibri dels menús setmanals per assegurar l’aportació nutri-
cional completa, sobretot en micronutrients.

Pel que fa al ritme dels àpats, és convenient realitzar de 4 a 5 àpats 
al llarg del dia per repartir millor l’aportació energètica i de nutrients 
i arribar amb menys sensació de gana als àpats principals. cal evitar 
realitzar ingestes massa copioses. És important fraccionar la ingesta i 
distribuir l’energia entre les diferents preses. La distribució energètica 
d’un dia hauria de quedar aproximadament de la manera següent: 
esmorzar (15-25%), dinar (25-35%), berenar (10-15%) i sopar (25-
35%). Evidentment, hem d’ajustar el nombre i l’horari de les ingestes 
a les circumstàncies de cada esportista.
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És important tenir en compte l’horari de l’entrenament i intentar 
sempre prendre algun aliment unes dues hores abans, i també en fi-
nalitzar l’esforç.

Exemple de menú diari

Esmorzar: 1 r lactis + 1 r fècules + 1/2 r greixos + 1 r fruita.

Mig matí: 1/2 r lactis + 1 r fècules.

Dinar: 1 r verdura + 1 r carn, peix o ous + 2 r fècules + 1 r greixos 
+ 1 r fruita.

Berenar: 1/2 r lactis + 1 r fruita.

Sopar: 1 r verdura + 1 r fècules + 1r carn, peix o ous + 1 r greixos 
+ 1 r lactis.

Total: 3 r lactis + 2 r aliments proteics + 2 r verdura + 3 r fruita + 
5 r fècules + 3-5 r greixos.
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