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La vitamina D està englobada dins de les vita-
mines liposolubles, indispensables pel cor-
recte funcionament del nostre organisme. 

Aquesta vitamina intervé en l'absorció del calci i 
el fòsfor, per tant, es concentra en les dents i els 
ossos. Tenir nivells òptims de vitamina D és molt 
important perquè ajuda el sistema immunològic a 
prevenir infeccions. 

En persones d’edat més avançada la vitamina D 
és vital, ja que ens ajudarà a prevenir malalties com 
l’artritis, l’artrosis, l’osteomalàcia, els trastorns 
dentals, els quadres infecciosos, etcètera. Per con-
tra, el seu dèficit també incrementa el risc de patir 
diabetis mellitus i malalties cardiovasculars. 

On podem obtenir vitamina D?
Una de les principals fonts de vitamina D és l’ex-

posició solar, ja que els rajos UVA inicien la seva 
síntesi a través de la pell. Pel que fa a les fonts que 
provenen dels aliments tenim diversos grups: 
- Làctics: iogurts, formatges, llet
- Peixos blaus: sardina, salmó, tonyina
- Rovell de l'ou
- Olis de fetge e peix 

El cos necessita 400UI de vitamina D al dia. Per 
tal de poder aconseguir aquest percentatge és ne-
cessari prendre els aliments que continguin aquesta 
vitamina i tenir exposició solar, com a mínim 10 mi-
nuts al dia. El més recomanat com a font de vitamina 
D, és l’exposició al sol controlada, sobretot en paï-
sos que tenim sol gairebé durant tot l’any.

Com millorem la seva absorció?
Podem incrementar l’absorció de vitamina D si 

l’acompanyem amb vitamina A (albercoc, prunes, 
cirera, mandarina, préssec, meló, bledes, col, espi-
nacs, mongetes, pastanaga, mantega, llet, format-
ge...), amb calci (productes làctics...), amb fòsfor 
(llegums, cereals, fruits secs...), i amb vitamina b5 
(pèsols, fesols, blat de moro, nap, pastanagues, fruits 
secs, arròs, civada, llet, formatge, carn de porc...).

Hi ha també malalties per un excés de vitamina 
D, com la hipercalcemia que és un excés de calci en 
sang, que provoca vòmits, nàusees, mals de cap, i la 
calcinosi, que són dipòsits de calci en òrgans que no 
els necessiten com els ronyons o la pell. És poc pro-
bable que apareguin casos de toxicitat de vitamina D i 
menys encara a causa de llargues exposicions solars. 

Hem de prendre el sol!

La vitamina D 

SERVEIS D’ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL, COMPTABLE, LABORAL I JURÍDIC

• DECLARACIÓ DE RENDA I PATRIMONI 
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Ingredients 
(2 persones)

1 llauna gran o 2 petites de sardines
1 ceba 

8 o 9 ous
1 tassa de puré de tomàquet 

2 troncs d'api
2 talls de julivert

2 dents d'all

Preparar la salsa amb tots els ingredients. 
Posar el filet de salmó amb la salsa i col·locar-
los en una recipient durant 30 minuts perquè 
absorbeixi tota la sals.

Porti'ls al brasa i cuini'ls per tots dos cos-
tats fins que estiguin lleugerament daurats i 
tendres. No els sobrecuini. Servir immediata-
ment sobre un llit d’espinacs frescos. 

Salmó a la brasa

Tiri el suc a la llauna de sardina i introdu-
eixi a la liquadora els ous, l’api, la ceba, el 
julivert, l’all i la sardina fins aconseguir una 
massa compacta (que no quedi aigualit).

Sofregir la meitat de la ceba amb oli i agre-
gar la barreja anterior. Cuinar fins que quedi 
cuit d'una banda i voltejar. Cuinar de l'altre 
costat. Una vegada llesta, acompanya amb 
salsa de tomàquet.

Truita de sardines 
fonejadesIngredients

(2 persones)
1 filet de salmó fresc
1/4 tassa d'oli d'oliva
1/8 tassa de suc de llimona
1/8 tassa de suc de taronja
Sal i pebre mòlts al moment
Fulls de espinacs frescos 
nets i escorreguts


