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 DIETA MEDITERRÀNIA 

•  Quin és l’àmbit que delimita aquest tipus 
d’alimentació? 

•  D’on prové? Per què se’n parla tant? 

•  Què la caracteritza?  
 
•  Quins són els beneficis? 

•  L’hem perdut?  
   Què podem fer per retrobar-la? 



            ÀMBIT GEOGRÀFIC 



	  	  	  	  Dieta Mediterrània? 
   Alimentacions mediterrànies? 

1950s,   Ancel i Margaret Keys 
 

 Egipcis, grecs, romans, fenicis, 
ibers, àrabs i cartaginesos 
menjaven aliments combinats  

   i preparats a l’estil que avui 
   entenem amb la noció  
   d’  “alimentacions mediterrànies” 
 



•  Ancel  Keys  (Gener  1904  –  Nov.  2004)  
de  la  Universitat  de  Minnesota  
“descobreix”  aquest  patró  saludable.	

	
•  Estudi  dels  Set  Països  (1970s)	
	
•  Estableix  el  terme  	
          “Dieta  Mediterrània”	
	
•  Inici  de  la  col·∙laboració  amb  
científics  grecs,  italians  i  espanyols.	



	  	  	  	  II	  Congrés	  Dieta Mediterrània 
      Barcelona, març 1998 

Ferro Luzzi, A; Keys, A;  Fidanza, F; Trichopoulou, A; Cervera, P 



Patró	  històric	  de	  la	  DM	  

Preferència per la varietat d’aliments 
mínimament processats i, en la mesura del 
possible, frescos, de temporada i cultivats 
localment  (lo que optimitza el contingut i 
propietats saludables dels micronutrients i 
antioxidants en aquests aliments) 



 …els joves d’Atenes, en arribar a  
   l’edat adulta, anaven al Santuari  
   d’Agraulo per jurar fidelitat a la Pàtria 

i segons la fórmula, la definien com 
un lloc on: 

 
“creix el BLAT, la OLIVERA i la VINYA” 

                Plutarc 

        Grècia 





      Diferències culturals  
Grecs i Romans Celtes i Germànics 

Farinetes de blat Farinetes de civada 

Pa de blat Pa d’ordi 

Oli d’oliva Mantega i cansalada 

Vi Cervesa i sidra 

Verdures-Fruites Fruites silvestres 

Llet i formatges (d’ovella) Llet de burra 

Ous Ous 

Carn (poca) Carn (molta) 

Peix (poc) Peix (molt) 
 

 
 

(Patró mediterrani)      (Patró anglosaxó) 



Així com ...un determinat estil de vida, 
activitat física, el clima, la llum, els colors, els 

aromes, estructura familiar,... 

      CARACTERÍSTIQUES 



•  Cereals: blat i derivats  (pa, pasta, cuscús,  
   pa de pita,...) i arròs 
•  Hortalisses, verdures i fruites 
•  Llegums 
•  Fruita seca 
•  Oli d’oliva 
•  Més peix i ous que de carn 
•  Iogurt, formatge (cabra, ovella) 
•  Espècies i herbes aromàtiques 
•  Vi 

        ALIMENTS BÀSICS 



    Alimentació saludable 

 
 
 
 

Suficient 

Equilibrada 

Variada 

   Adaptada 



     GUIES ALIMENTÀRIES 

Piràmide de la Dieta Mediterrània (Fundación para el Desarrollo de la Dieta Mediterránea). 1998 



CONSUM ABUNDANT DE FRUITES I VERDURES 
 
 

Vitamines 
Minerals 
Fibres  

Antioxidants 

CARACTERÍSTIQUES NUTRICIONALS 







CONSUM ABUNDANT DE CEREALS i LLEGUMS 
 
 

Hidrats de carboni complexos 
Fibres 

  CARACTERÍSTIQUES NUTRICIONALS 







CONSUM MODERAT DE:  CARNS  a favor de   
                       PEIX I OUS  

 
 

Greixos saturats i colesterol 
AGPI ω3 

  CARACTERÍSTIQUES NUTRICIONALS 





 Consum diari de quantitats moderades 
de formatge i iogurt (majoritàriament 
procedent de llets de cabra o de ovella). 

•  Aporta elevades quantitats de  
proteïnes, calci, niacina, riboflavina, 
vitamina B12…  

•  Millora de la intolerància a la lactosa  
 
•  Control d’infeccions intestinals per 

l’aportació de bacteris àcid-làctics 

 

  CARACTERÍSTIQUES NUTRICIONALS 



CONSUM D’OLI D’OLIVA i FRUITES SEQUES 
 
 

Àcids grassos mono i poliinsaturats 
Vitamina E 

  CARACTERÍSTIQUES NUTRICIONALS 



 
Extensió actual de l’olivar a la conca 
mediterrània i possible localització  

del seu origen geogràfic 



 
–   Espècies i condiments 
–   Vi amb moderació i durant els àpats 
–   Tècniques culinàries 
–   Activitat física 
–   Migdiada 
–   Relació social durant els àpats 

      ALTRES CARACTERÍSTIQUES  



UBlització	  d'espècies,	  all,	  ceba	  i	  herbes	  
•  Sabor, higiene i conservació  
•  El julivert, l’orenga, el coriandre i la 

menta contenen quantitats no 
despreciables de calci, ferro i vitamines  

•  Alt contingut en flavonoïds (fonoll, 
cebollí, etc) 

•  Compostos al·liacis (all, ceba):  
     possible efecte cardiosaludable i  
     millora de les funcions cognitives 
 

      ELS  CONDIMENTS  



Consum	  de	  vi,	  normalment	  en	  els	  àpats:	  	  

•  El consum moderat de vi, possiblement 
actua com protector en la malaltia 
coronaria en la població general i en 
població diabètica.  

•  També s’ha relaciona amb una menor 
incidència de demències en la població 
moderadament consumidora 

  

•  1-2 copes/dia pels homes;    
•  1 copa/dia per les dones 
 

      El  Vi ... 



PràcBca	   d’acBvitat	   Ksica	   regular	   per	   tal	  
d’afavorir	   l’adopció	   d’un	   pes	   corporal	  
adequat,	  una	  forma	  saludable	  i	  una	  sensació	  
psicoKsica	  de	  benestar.	  
  

      ACTIVITAT  FÍSICA 



         ESTÀ EN PERILL? 
TENDÈNCIES SOCIALS ALS PAÏSOS POST-INDUSTRIALITZATS:  
 
•  Canvi en l’estructura de les llars 
•  Canvis en els horaris de treball i els ritmes socials 
•  Augment de l’escolarització i els canvis demogràfics 
 
 
 
 

• Menor dedicació a la cuina 
• Globalització alimentària 
• Modes alimentàries anglosaxones... 



L’  erosió  de  la  Dieta  
Mediterrania  afecta  no  sols  als  
coneixements  i  la  seva  
transmissió  sino  als  paisatges,  
cultius,  mercats  i  salut 	


Els  efectes  de  la  globali<ació  i  
les  transformacions  socials,  
han  disparat  l’  alerta  sobre  els  
perills  que  poden  afectar  a  la  
Dieta  Mediterrània.	



Tendències en el consum d’aliments a Catalunya (1992-2003) ENCAT 

         ESTÀ EN PERILL? 

?	  



Tendències en el consum d’aliments a Catalunya (1992-2003) ENCAT 

         ESTÀ EN PERILL? 



La definició s’hauria de donar pels valors afegits, com: 
 
- LA FORMA D’UTILITZACIÓ DELS ALIMENTS   
   (freqüència habitual) 
- LA RACIÓ/PORCIÓ CONSUMIDA (pes, volum...) 
- LA MODERACIÓ EN EL CONSUM 
- LA FACILITAT DE SER COMBINABLE 
   (plat únic)   
- LA CAPACITAT DE CREAR CUINES  
   (a partir d’aliments similars) 
 
 

           OPINIÓ 



-  CREATIVES I DIFERENCIADES 
 
-  DE DIFICULTAT ASSUMIBLE 
 
-  SENSORIALMENT AGRADABLES 
 
-  APRECIADES GASTRONOMICAMENT  
   (agradables i de bona digestibilitat) 
 
-  DE BAIX COST 
 

 Capacitat de crear cuines     



 
 
 

     Plats:     Paella 



 
 
 

   Plats:    Coca de recapte 



 
 
 

     Plats:    Empedrat 

 
 
 



 
 
 

       Plats:   Cus-cus 

 
 
 



 
 
 

      Plats:  Faves a la catalana 

 
 
 



Potenciar els primers plats i els plats únics, 
 així com el consum de pa, llegums, patates...  

 

Potenciar el consum de 
fruita seca i la utilització 

d’oli d’oliva tant per cuinar 
com per amanir 

Incrementar 
 l’activitat 
física 

Reduir el volum  
del “tall”, prioritzant 

 el peix i els làctis 
descremats 

Vi  
Consum 
opcional i 
moderat 

Incrementar el consum de 
verdures i de  fruites fresques 

 Departament de Salut. Generalitat de Catalunya (2008) 

     GUIES ALIMENTÀRIES 





La  Dieta  Mediterrània,  inscrita  a  la  
Llista  Representativa  del  Patrimoni  
Cultural  Immaterial  de  la  Humanitat  

de  la  UNESCO	

2004  Proposta  de  la  Fundació	
                              Dieta  Mediterrània  (FDM)	

2004-‐‑2005    Procés  d’estudi	

2006-‐‑2010    Decisió	



UNESCO	
United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization	

Creada  el  16  de  novembre  de  1945	

Objetiu:  Construir  la  pau  en  la  ment  dels  homes  mitjançant	

                                      l’  Educació,  la  Cultura,  les  Ciències  Naturals  i	

                                      Socials  i  la  Comunicació.	



Convenció  per  a  la  Salvaguarda  del  
Patrimoni  Cultural  Immaterial	

17  d’octubre  del  2003	

Convenció  adoptada  por  la  Conferencia  
General  de  la  UNESCO	

S’entend  per  “Salvaguarda”  les  mesures  encaminades  a  garantir  la  
viabilitat   del   Patrimoni   Cultural   Immaterial,   compreses   la  
identificació,   documentació,   investigació,   preservació,   protecció,  
promoció,   valorieació,   transmissió   -‐‑bàsicament   a   través   de  
l’ensenyament   formal   i   no   formal-‐‑   i   revitalieació   d’aquest  
patrimoni  en  els  seus  diferents  aspectes.	





El    Mediterrani,  alguna  
cosa  mes  que  un  mar	

Al  llarg  de  mil·∙lennis,  els  
pobles  mediterranis  han  
sedimentat  hàbits  propis  
reconeguts  que  traslladen  
a  la  taula  cultures  i  
paisatges  diferenciats                
i  singulars.	



El  Mediterrani,  ha  
transcendit  l’  àmbit  
geogràfic  i  ha  elevat  el  
terme  a  la  categoria  d’  
idea,  de  concepte,  de  
personalitat  històrica,  
d’indret  carregat  de  
representacions	

El    Mediterrani,  alguna  
cosa  mes  que  un  mar	



El    Mediterrani,  alguna  
cosa  mes  que  un  mar	

El Mediterrani  relaciona  a  la  
perfecció,  paisatge,  

agricultura  i  cultura.	

Dinàmiques  mil·∙lenàries  
han  deixat  petjades  
evidents.  Probablement,  
la  DIETA  constitueix  una  
de  les  més  presents,  
sòlides  i  permanents	



La  Dieta  Mediterrània,  
molt  més  que  una  pauta  
nutricional	

	

“Es  una  excel·∙lent  
acomodació  de  la  genètica  de  
la  població  mediterrània  a  les  

condicions  del  entorn”	

“Es  la  expressió  de  la  
adaptació  de  l’organisme  al  
medi  a  través  de  la  DIETA”	

José  Mª  Ordovás	

	



La  “Dieta  Mediterrània”,  
va  presentar  la  
candidatura  per  a  la  
inscripció  a  la  Llista  
representativa  del  
patrimoni  cultural  
immaterial,  l’any  2004	



La  inscripció  de  la  
Dieta  Mediterrània  a  la  
Llista  representativa,  
suposa  una  contribució  
ferma  i  determinant  
per  a  la  seva  
salvaguarda	



 
 
 
 
 
 

El 16 de Novembre del 2010, la comissió intergovernamental 
de la UNESCO per la preservació del patrimoni cultural 
intangible, en la reunió de Nairobi (Kenya), va acordar 
incloure la Dieta Mediterrania en la Llista Representativa 
de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. 

La  Dieta  Mediterrània,  inscrita  a  la  Llista  
Representativa  del  Patrimoni  Cultural  

Immaterial  de  la  Humanitat  de  la  UNESCO	





Conclusions 

M'ATREVIRIA A AFIRMAR QUE LA DIETA 
MEDITERRÀNIA: 

•  És una alimentació saludable que  no 
compta amb contraindicacions de 
consum (tant en situacions fisiològiques 
com patològiques) 

•  És un símbol d’HISTÒRIA, CULTURA  
                            i BON FER 
 

	  



Conclusions 

•  Per acabar, em permeto 
parafrasejar el que el Prof. Bender 
ens recordava: 

“Es millor menjar poc de molts 
     aliments que molt de pocs” 



MOLTES GRÀCIES 

Pilar Cervera 
 
Dietista-Nutricionista 
cerverapilar@yahoo.es 


