
A rriba la primavera i junt amb aquesta tempora-
da de l’any, apareixen les maduixes. Una de les 
fruites més gustoses del món. 

La maduixa, a més de ser un aliment molt gustós, 

és molt nutritiu, ric en vitamines i minerals. Totes 
aquestes característiques fan indispensable el seu 
consum durant  aquesta estació de l’any. S’han de 
consumir preferiblement entre finals de març i prin-
cipis d’agost, perquè siguin dolces, aromàtiques, 
refrescants i sucoses; les maduixes que trobem tot 
l’any son d’hivernacles i per tant, no tenen les ma-
teixes propietats. 

Els seus nutrients més destacats son: vitamina C, 
àcid fòlic, compostos fenòlics, àcid salicílic, fibra...
entre altres.

Tots aquest nutrients que estan presents a les 
maduixes fan que tinguin propietats favorables per a 
cuidar el nostre organisme. Com ara: 
-Gran poder antioxidant i anticancerígen
-Antiinflamatori: àcid salicílic, tot i que s’ha de vigi-
lar ja que pot provocar al·lèrgies
-Regulen el trànsit intestinal i milloren l’estrenyi-
ment. 
-Protegeixen el cor i disminueixen el risc de patir 
malalties cardiovasculars.
-Disminueixen el colesterol en sang. 
-Són diürètiques

Les maduixes

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

• DECLARACIÓ DE RENDA I PATRIMONI 
• GESTIO DE JUBILACIÓ, VIUDETAT, ORFANDAT...
• PENSIONS NO CONTRIBUTIVES
• AJUDES GENERALITAT 
• TESTAMENTS
• ALTES I BAIXES D’AUTÒNOMS

AV. DIAGONAL 379, 2-1   
08008 BARCELONA   

TEL. 934 161 660

26 • TEMPS DE VIURE La dietista-nutricionista informa



TEMPS DE VIURE • 27

Ideals per a: 
-Dietes d’aprimament, pel seu baix contingut calòric 
i baix contingut en sucres.
-Problemes de restrenyiment, per la fibra que con-
tenen.
-Mala circulació, per la quantitat d’aigua que tenen i 
el potassi present. 
-Millorar la regeneració cel·lular. Tenen un alt con-
tingut en antioxidants i vitamina C

Com s’han de comprar i conservar? 
És una fruita molt delicada. S’ha de consumir ràpi-
dament una vegada recol·lectada per que conservi 
totes les seves propietats. 
Es conserven en bon estat 3 dies al frigorífic a la part 
menys freda. Abans de consumir-les s’han de rentar 
per eliminar possibles impureses. 
En el moment de la compra s’han d’escollir les més 
brillants, de color vermell intens, gruixudes, aromà-
tiques i sense cops. 

Com les podem consumir? 
Normalment les maduixes es prenen com a postres 
o a mig matí i mitja tarda. Algunes idees sanes per 
consumir-les son: 
Maduixes amb suc de taronja 
Carpaccio de maduixes amb sucre integral
Batut de plàtan i maduixa 
Coulis de maduixes amb pastís de formatge

Quina quantitat s’ha de consumir?

Composició per ració de 150 grams Unitats
Energia ............................................................... 27 Kcal
Proteïnes  .......................................................... 0,8 gr
Lípids  ................................................................  0,4 gr
Glúcids  .............................................................. 7,4 gr
Fibra  .................................................................. 2,2 gr
Sodi  .................................................................... 3 mg
Potassi ............................................................... 205 mg
Àcid fòlic ........................................................... 61 mg
Vitamina C ........................................................ 55 mg

És bo consumir preferiblement fruita 
de temporada, d’aquesta manera ens assegurem   

poder obtenir totes les seves propietats 
saludables
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