
Espanya és un dels països del món amb menor taxa de
mortalitat i major esperança de vida, perquè les persones
amb major edat han seguit fonamentalment una dieta
tradicional sana, la que coneixem com dieta mediterrània.

Aquesta forma convencional de produir aliments està
destruint el nostre entorn i provocant l'aparició de
noves pandèmies que afecten principalment les
persones amb sistemes immunitaris afeblits a causa
del tipus de dieta poc saludable que segueixen.
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Aquests "aliments" contenen substàncies de
pesticides, nitrats, hormones i antibiòtics, entre
altres, que afecten la nostra salut. El 42% dels
aliments convencionals comercialitzats a la UE

tenen residus de pesticides.

Els aliments obtinguts per mètodes intensius
contenen més aigua i són menys rics en nutrients
especialment vitamines i minerals.

L'OMS afirma que 6 de cada 10 malalties tenen
relació directa amb el que mengem.

Menja sa,
menja sostenible

Sabies que…

Visita
la nostra
web!
menudatierra.eco



Així t'assegures que han estat collides en el
seu moment òptim de maduració, per la qual
cosa són més saboroses i amb més nutrients.

Espanya és el país amb major consum de carn de la
UE amb una mitjana de 50Kg per persona i any en
2020. Quan consumeixis carn, aposta per carn de
qualitat, de producció extensiva i ecològica. 

Encara que siguin ecològics, són rics en sucres,
sals i greixos que perjudiquen la teva salut.

Quan tinguis ganes d'un capritx i no tinguis temps
de preparar-lo, tria aquells dolços amb pocs
ingredients, endolcits amb fruites o mel, amb
farines integrals, i amb poc índex de sal. En la
indústria alimentària ecològica aquest tipus de
capritxos són més cars que els convencionals
perquè no es permet l'ús d'un gran nombre de
substàncies nocives que sí que són presents en
els productes ultraprocessats convencionals.

Aquests aliments contenen entre un 20 i un 60% més
de vitamines i minerals i moltíssima menys quantitat
d'aigua. En el seu procés de producció no s'han emprat
substàncies tòxiques que perjudiquen la teva salut i la
del planeta.

Receptes on els principals ingredients són aliments
d'origen vegetal com les verdures, fruites, cereals
integrals i llegums; l'oli d'oliva verge com a font
principal de greix i el consum moderat de lactis i
proteïnes d'origen animal: ous, peix, marisc i carn.

Són de major qualitat nutricional i d'aquesta
manera tindràs una dieta més variada.

Recupera receptes tradicionals, aquelles basades
en la veritable dieta mediterrània tradicional

Compra aliments ecològics

Compra aliments de varietats i races autòctones

Redueix el teu consum de carn

Evita el consum de productes ultraprocessats

Compra fruita i verdura de temporada i de proximitat1
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