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L’alimentació en la gent gran

L ’envelliment és un procés progressiu natural 
dels éssers humans que no tothom pateix de la 
mateix manera, i menys avui dia quan definir el 

moment en què s’arriba a la tercera edat és cada cop 
més difícil, atès l’increment de la longevitat.

Aquest increment de l’esperança de vida és degut, 
en part, a la millora de molts aspectes de la vida quo-
tidiana, els progressos de les tecnologies mèdiques i 
la disminució de la mortalitat infantil, principalment 
en els països desenvolupats. Entre aquests factors, 
l’alimentació juga un paper molt important. 

L’estat físic i mental de les persones grans depèn 
molt de l’alimentació que hagin portat al llarg de la 
seva vida adulta, i també durant l’adolescència i la in-
fància. És per aquest fet que l’alimentació d’una per-
sona ha de ser adequada i suficient durant totes les 
etapes de la seva vida, per tal d’aconseguir arribar a la 
tercera edat en les condicions més optimes possibles. 
Tot i així, existeixen algunes mesures importants a 
seguir pel que fa a l’alimentació durant l’envelliment 
i amb l’objectiu de poder gaudir d’una bona salut.  

Durant aquesta etapa de la vida, hi ha diferents 
efectes fisiològics que es veuen modificats respecte a 
la joventut. D’una banda, es produeixen modificacions 
en el pes, la talla i la composició corporal. De l’altra, 
també es pateixen modificacions en el metabolisme, 
una d’elles és la disminució del metabolisme basal, és 
a dir, la disminució de la quantitat de calories que ne-
cessita el cos per dur a terme les funcions bàsiques. 
És per això que l’alimentació necessària és menor per 
a la gent gran que pel jovent, però no per això menys 
important. Pel contrari, l’alimentació durant l’envelli-
ment és més que una simple ingestió d’aliments, és 

un vehicle per assegurar un bon estat físic i mental. 
Hi diversos punts que són tan o més importants 

que la pròpia ingestió d’aliments: 
-Crear vida social al voltant dels àpats del dia. La 
companyia sempre és bona i, a més, facilita l’elabo-
ració de menús més equilibrats.  
-Menjar en un entorn agradable i sense distraccions 
per ser més conscients d’allò que es menja. 
-Potenciar el sabor dels aliments amb herbes aro-
màtiques.
-Variar al màxim les formes de cocció, per tal de no 
crear rutines avorrides. 
-Adaptar els aliments a cada persona, és a dir, trobar la 
temperatura, aspecte i textura ideal per a ser ingerits. 
-Repartir els àpats en 4 o 5 ingestes al dia, sempre 
intentant que l’última del dia sigui lleugera.

Existeixen algunes malalties comunes que, en 
molts casos, apareixen durant l’envelliment. És el cas 
de l’osteoporosi, la sarcopenia, la desnutrició, el so-
brepès, l’obesitat, la hipertensió, les demències o els 
problemes bucals, entre d’altres. Per tal de prevenir 
o d’endarrerir al màxim la seva aparició, és important 
tenir una bona aportació de tots el nutrients i, sobre-
tot, disposar d’alguns dels minerals més importants a 
aquest efecte. Són el calci, el zinc, el seleni i el ferro. 
Fonts de ferro: carn, ou, peix, llenties, cigrons, es-
pinacs...
Fonts de zinc: ostres, carns vermelles, aus de cor-
ral, alguns peixos i mariscos, faves i nous. 
Fonts de calci: llet, formatge, iogurts, vegetals de 
fulla verda, fruits secs, llegums
Fonts de seleni: peix, marisc, all, carns vermelles, 
llevat de cervesa, germen de blat...
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Ingredients (2 persones)
4 tomàquets

1 llauna de tonyina
45 g d’olives negres

1 pot de pebrots verds cuits
25 g de gambetes

½ carbassó
1 cullerada d’orenga

½ gra d’all
Oli d’oliva

Sal i pebre

Piqueu la ceba, els bolets, el porro i els 
grans d’all. Després, poseu-los dins d’una olla 
amb una mica d’oli d’oliva fins que s’estovin i 
agafin una mica de color. Aleshores, afegiu-hi 
el brou vegetal i deixeu-lo coure uns 20 mi-
nuts. En acabat, tritureu-ho tot bé i passeu el 
resultat pel colador o pel passapuré.

Per últim, afegiu la nata líquida i la sal. Per 
decorar la crema, podeu afegir-hi el julivert 
picat per sobre, en el moment de servir. 

Crema de bolets

Primer de tot, netegeu bé els tomàquets, 
talleu-los la part superior i buideu-los les lla-
vors. A continuació, talleu el pebrot a tires 
fines i el carbassó a daus petits. Després, 
saltegeu-los juntament amb les gambetes en 
una paella amb un rajolí d’oli i el mig gra d’all. 
Mentrestant, saleu els tomàquets i deixeu-
los boca avall perquè escorrin tota l’aigua 
que porten.

Per últim, barregeu el carbassó, el pebrot 
i les gambetes dins un bol amb les olives, la 
tonyina, l’orenga i el pebre i, un cop ben re-
menats els ingredients, useu la pasta resul-
tant per farcir els tomàquets.

Per aquesta recepta també es poden usar 
d’altres ingredients com albergínies o cebes.

Tomàquets farcits 
de tonyina i 
verdures

Ingredients (2 persones)
1 kg de bolets 
1 ceba 
1 porro
4 grans d’all
½ litre de brou vegetal
½ litre de nata
Julivert picat 
Oli d’oliva 
Sal


