
Assistents: Anna Valderrama (Turó i Gerbert), Anna Fitó (Gerbert d’Orlhac), Àngels 
Tomàs (Catalunya), Germán del Río (La Floresta), Agnès Solà (Olivera), Irene Cernuda 
(EB Montserrat), Roser Teruel (EB Tricicle), Miren Rekondo (UAB), Rosa Escudero (suport 
a bressol), Pilar Knorr (Pins), Lluïsa Mora (La Floresta), Sara Vàzquez (EB Montserrat), 
Laura Marsiñach (EB Montserrat), Anna Nieto (La Floresta), May Rodríguez (suport a 
secundària), Marta de Buen (Collserola, educadora), Eduard Garcia (Arnau Cadell), Anna 
Castellví (Angeleta Ferrer), Josep Maria Casado (Pla Farreras), Àlex Yeste (suport a 
parvulari), Mª Immaculada Ballester (Collserola), Estela Martín, Francesc Carbó (Ferran 
Clua), Isabel Gómez (Joan Maragall), Bibi Fontanet (l’Olivera), Montse Angrill (Collserola), 
Carme Delgado (Turó can Mates), Mari Gràcia (El Niu), Carme Grabulós, Mariona Espinet 
(UAB) i Germán Llerena (Medi Ambient).

Ordre del dia:

1- Exposició del Josep Arnau sobre germinats i salut.
2- Repartiment guia “A taula!”.  
3- Propera sessió

Resum de la reunió:

El Josep Arnau, expert en alimentació i salut, ens explica els valors nutritius 
dels germinats i ens aporta informació sobre l’stèvia (Stevia      rebaudiana     Bertoni). 
És la segona sessió sobre els germinats i la segona xerrada d’un expert en la 
matèria. Finalment, es distribueix un material elaborat durant els darrers 
mesos per la Taula de Treball per l’Alimentació Ecològica a l’Escola, la guia “A 
taula!”. La propera sessió la farem al Joan Maragall, el 16 de febrer.
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ACTA de la cinquena reunió de la quarta era del
GRUP D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA

Escola Catalunya 
Mirasol, 19 de gener de 2010

http://es.wikipedia.org/wiki/Bertoni
http://ca.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A8via


Josep Arnau:

Hi ha 2000 germinats diferents, 
fins ara només coneixíem la soja i 
algun més, i n'hi ha molt.

Per què fer una xerrada sobre 
germinats? L'altre dia vareu fer 
una xerrada sobre la producció 
dels germinats. Hem anat parlant 
de que els germinats podrien 
entrar als menjadors escolars.

La seva capacitat nutritiva és 
impressionant, la capacitat 
nutritiva d'una llavor (suposem 
que tingui 10 mili-grams de proteïna), passa a multiplicar-se per 40, 50 o 100 en quant 
germina. I com és possible? És degut a que els llegums, que com sabeu a molta gent no 
els senta bé, se'ls fan pesats de digerir, tenen molt midó, que és l'aliment que necessita 
la llavor per poder germinar, quan encara no pot alimentar-se a través de la fotosíntesi, 
i aquest midó el consumeixen en germinar. El midó fa més difícil de digerir el llegum, 
però desapareix en el germinat, que el fa servir per generar la planta i amb ella les 
moltes vitamines que necessita, que són nutrients per a nosaltres. També es redueix, 
pel mateix, el contingut calòric.

Virtuts nutricionals

Virtuts dels germinats:
• El llegum millora molt la digestió. 
• També redueix els problemes d'àcid úric. 
• És molt absorbible: en millorar molt la digestibilitat, la gent malalta que té 

problemes per menjar pot aconseguir amb els germinats les vitamines 
necessàries, és com un multivitamínic. 

Per preparar-los, les llavors que es venen per germinar ja diuen quantes hores de remull 
i de germinació.

Les aplicacions culinàries:
• Tenir-lo a la nevera, però al lloc menys fred.
• Estofats, sopes, amanides, entrepans.
• El seu enemic és la cocció. Si el posem en un estofat o sopa, el posem al final, 

quan hem apagat ja el foc. Amb un punt de calor.

Hi ha gent que els critica perquè té una substància que diuen “anti-nutrients”. Això pot 
dificultar l'absorció, però només passa amb gent que té dificultats molt grans 
d'absorció. Amb això de tancar el foc i posar-los després, es resol.
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Virtuts ambientals

Altres qüestions són ambientals: el canvi climàtic, cada vegada més, es veu que té 
molta relació amb la cria d'animals per carn, que ocupa moltes i les millors terres i 
produeix molts gasos d'efecte hivernacle. Si les terres, en canvi, es dediquen a aquests 
tipus de cultius, la seva capacitat d'alimentació per unitat de terreny és molt més gran i 
el seu efecte molt menor o inclús beneficiós ambientalment.

Heu provat a casa els germinats? Quina acceptació han tingut? Normalment el que té 
més acceptació és el de soja.

ESLV: “Molt bons”. 

Isabel Gómez: jo els vaig posar en cremes per 
decorar, queden molt bé i agraden molt.

Josep Arnau: A l'escola es pot introduir el 
germinats, a amides i sopes. 

Mariona Espinet: no han vingut avui, però l'escola 
Ciutat d'Alba ens ha explicat que tenen pensat fer un 
taller de cuina amb tots els cursos i treballaran amb germinats, arrel de la xerrada del 
Santi Vilalta.

Josep Arnau: 

És difícil trobar germinats en grans quantitats. Per exemple, de pastanaga són molt 
bons però costa trobar-los. La soja és el més acceptat i fàcil de trobar. Un altre de molt 
bo és el blat, que aquí es coneix molt poc. Els intolerants al gluten (no els celíacs) sí 
poden menjar germinats de blat, el gluten queda només en traces als germinats del 
blat. Té un gust com a regalèssia.

Germán Llerena: els nens i nenes de 2-3 anys tenen algun problema de digestió? 
Perquè sempre ens expliquen les bressoleres que necessiten processos ràpids de pas de 
la llavor a l'aliment, per no perdre el fil del cicle. 

Josep Arnau: A partir dels 4 mesos ja es podria menjar. Fins i tot és més aviat que els 
llegums, que es fa a partir de l'any. I donarà menys problemes digestius.

Els llegums ve de gust, a l'hivern, menjar-les cuites, oi? Calentes. Tenim dues maneres 
de fer els llegums: o bé directament cuites, o bé “fer un mix”: deixar-les una nit en 
remull perquè comencin a germinar una mica. Així, un cop començades a germinar, que 
treuen la punteta, el filet, es podeu coure. I veuríem que tindrem la meitat de problemes 
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de digestió, es courà abans i tindrà el doble de vitamines. És una manera de menjar 
germinats calents.

 
Agnès Solà: quina és la història dels 
germinats?

Josep Arnau: no hi ha una tradició gran de 
menjar germinats. La gent l'ha anat descobrint 
per accident. Són gairebé experiències 
personals. Ara fa trenta o quaranta anys va 
sorgir el moviment del crudiverisme i el 
vegetarianisme parlaven del valor dels 
aliments crus. La medicina xinesa no diria 
això: a cada època de l'any li toca aliments 
freds o calents. Ara no ens adonem massa 

però ens cal recuperar que a l'hivern mengem aliments cuits i a l'estiu aliments crus i 
freds. Una mica de germinats pot anar sempre bé, però cal recuperar això que els 
nostres avis i àvies feien perquè passaven més fred i calor que nosaltres. 

Mariona: hi ha cap experiència en alimentació infantil amb germinats?

Josep Arnau: no, encara és relativament nou. L'únic que se sap és que és un 
multivitamínic i això és bo, però no s'han fet estudis específics. I que no hi ha 
conservants ni colorants, apart de que les llavors que no està sana no  germina, i per 
tant no te la menges.

Anna Valderrama: nosaltres varem visitar amb alumnes al Josep fa tres o quatre anys i 
es van endur els seus germinats: els comprats no els van agradar, i en canvi els que 
després van fer ells sí els van voler provar.

Josep Arnau: Sí, això també es veu als horts:aquells nenes i nenes que no volen 
menjar verdures, però que quan les han cultivat ells sí les volen menjar.

Àngels Tomàs: hi ha alguna guia dels valors nutricionals dels germinats?

Josep Arnau: no, caldria agafar els valors nutricionals  d'una planta o llavor i 
multiplicar-la. Llibres sobre germinats no n'hi ha, només per fer-los germinar, no tant el 
valor nutricional. Les més agraïdes són les de llegums. 

Lluïsa Mora: les mongetes seques, per exemple?

Josep Arnau: el que passa és que n'hi ha que són desagraïdes, molt fibroses o així. Cal 
veure quines són les que es fan servir i quines no. És important no fer experiments 
perquè pot ser que fem un germinat que no senti bé, amb sabors molt desagradables... 

Mariona: llavors els que es venen ja estan provats però no és un 

N'hi ha 
L'estèvia 
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Ara introduiré una planta nova: l'estèvia. Algú ha comentat que algun nen va provar una 
stèvia i va tenir una reacció al·lèrgica. Això pot passar amb tots els aliments nous: és 
convenient sempre introduir amb compte un aliment nou, provar-lo aïlladament de la 
resta d’aliments (si ho fas en una macedònia no sabràs quin és l’aliment que no et 
senta bé). La immensa 
majoria no tindrà cap 
reacció. 

Ara tothom en parla, és 
un boom. Legalment ha 
hagut molts problemes, 
perquè és un endolçant 
natural i l’han volgut 
prohibir perquè fa la 
competència al sucre. 
Però és com voler 
prohibir la farigola, al 
Paraguai i altres llocs 
del món és l’endolçant 
més habitual, més 
tradicional.

Aquí a Espanya l’estan 
regalant, i es ven en tot 
tipus de formats, 
legalment, però no vol 
dir que demà vingui 
Sanitat i la prohibeixi, i 
per tant desaparegui. 
Per això és bo donar-la 
a conèixer.

Espanya no té una llei del medicament. Tot el que són plantes medicinals estan en un 
limbo legal. Moltes coses es venen com a “complement alimentari”: xarops contra la 
tos... el que sigui. Altres països ho tenen més clar: el que no és un medicament és un 
aliment. I posen les indicacions. Nosaltres la venem i no podem posar les indicacions 
medicinals, de manera que si un aliment puja la pressió no ho podem dir.

Hi ha gent que diu que hi ha un estudi que deia que era perillosa, que no és segura... tot 
això és que no s’han fet estudis al respecte, i no es pot dir res segur. Com la majoria de 
les plantes tradicionals medicinals, passa el mateix. Una vegada hi havia un producte 
de clorofil·la que deia: “no prendre durant l’embaràs”, i vaig preguntar: “per què, si les 
verdures totes tenen clorofil·la?”, i em van respondre: “molt senzill, perquè no s’ha fet 
cap estudi que digui que la poden prendre embarassades”. Els estudis costen molt, 
només ho poden fer els països o les grans empreses, i a vegades no interessa.

Jo la clorofil·la [o l’estèvia?] fa 15 anys que la veig i no he vint cap problema, els altres 
països estan sorpresos de la polèmica que hi ha hagut aquí. 
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La seva característica que la fa especial és que tots els reguladors de glucosa, del sucre, 
són amargs, i molt. En canvi, aquesta no, és dolça. La fulla de l’estèvia és dolça com el 
sucre, però té 0 calories. És molt eficaç amb el diabètic. Però qui té el sucre molt baix i 
t’agafen marejos també la pot prendre. 

Es pot prendre com una infusió en cafè o altres, però amb compte que enganya: 
endolça molt. Una fulleta ja està bé.

Té altres beneficis: la pressió (n’hi ha de més eficaces), la mucosa intestinal o de la boca 
(contra les càries). Normalment, les plantes que fan això o que són antibiòtiques són 
amargues. Aquesta, te la poses a la boca i al final té un punt amarg, i és el principi 
actiu. Però està disfressat en el dolç que té. És bona per l’estómac i el pàncrees (fàbrica 
d’insulina).

Germán Llerena: i què és el dolç aquest?

Josep: són principis actius “estevieròsids”, no és sucre. 

Endolça molt el líquid. Es pot trobar com a “planta del sucre” o similar.

Isabel Gómez: només es pren la fulla, i no la flor?

Josep: exacte.

Les plantes no són millors fresques que seques, perquè tenen molta aigua. Seques són 
més eficients.

Jo proposo que la tingueu als horts, sobretot perquè permet comparar sabors. Els sabors 
són molt importants, i actualment tot es redueix a salat i dolç, hem d’obrir el ventall:

- Dolçor: l’estèvia ajuda al pàncrees i per tant a la insulina, ajuda a regular el sucre
- Amargor: treballa més sobre el cor. El cafè fa una mica bé pel cor, però si et 

passes, el cor treballa massa (arítmies...)
- Salat: treballa el ronyó, té les sals minerals necessàries. L’excés va malament pel 

ronyó.
- Àcid: la llimona o el pomelo són de les fuites més saludables i van bé per al fetge.

Cada sabor va bé per una part del cos. Per això és important la varietat de sabors. A 
vegades surt la cosa de “cal menjar molibdè pel ferro”. Bé, no pateixis, si tens una dieta 
variada en sabors, menjaràs molibdè. Diuen també que és molt important els colors: 
cada color té una riquesa, i per tant els plats a taula és bo que tinguin molts colors.

Que hi hagi varietat de sabors i de colors.

És important aprendre a observar-nos: “quantes vegades vas al lavabo?”  la gent no 
respon, no ho sap. Ens hem acostumat a que la maquineta ens digui si estem bé o no, i 
si em trobo molt bé però la màquina diu lo contrari, i insisteixo, igual m’envien al 
psicòleg. Encara que et diguin que un aliment és bo, si a tu et senta malament, no el 
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mengis, cadascú té les seves reaccions. 

Francesc Carbó: sobre l’ordre de menjar, això que diuen ara que és millor menjar la 
fruita abans...

Josep: sí, penseu en això i en les dietes “dissociades”, allò de menjar per separat 
algunes coses, són coses que han sortit en els països desenvolupats, EUA i altres, en 
que hi ha un excés de menjar. En aquest cas els problemes són digestius, i és aquí quan 
va millor separar aliments. Però no vol dir que sigui lo més important. Si menges massa 
de tot, ja deus tenir els nutrients i per tant pots dissociar. 

Millor primer la fuita? Si per això et prens una taronja, que és dolça, i ja no menges, o bé 
la prens fora d’hores, i per això no te’n recordes, llavors deixes de menjar fruita: 
malament.

Jo el que vaig veient amb els anys és que és molt important no tant què menges sinó 
quan menges. Quan algú ve amb molt mala salut, ja pots dir que menja amb desordre: 
tallat a les 7:30, si puc esmorzo, i després fins les tres no menjo. La pujada i baixada de 
glucosa és tan forta que et desestabilitza el metabolisme: la insulina surt a la sang a per 
la glucosa, després n’hi ha un excés... . Per això quan et posen una dieta, encara que no 
sigui una bona dieta (a vegades veig dietes desequilibrades), tenen efectes molt 
espectaculars: et desinfles, et sents millor... és perquè t’ordenen els àpats, i això és 
molt important. 

El cervell és de lo que més glucosa menja, i les dietes per aprimar, o les coses que fem 
amb el menjar poden impactar-nos molt. Pots tenir molta gana per les necessitats del 
cervell i si la calmes amb dolç, llavors l’estómac pateix i tu has d’alimentar el cervell.

Germán del Río: mengem excessivament. Amb ratolins han vist que vivien més els 
que menjaven menys.

Josep: sí, és cert. Els ratolins ajuden a això perquè tenen una vida molt curta i es pot 
veure. La majoria, a més, mengem en tres o quatre minuts, massa ràpid, i amb el 
telediari posat, que accelera més encara (com la música). Quan més mastegues, més 
menges només el que necessites.

Lluïsa Mora: però si menges lent et miren com un bitxo raro!

Josep: hi ha qui és de menjar i qui no és de menjar molt, i això fa que a vegades triguis 
molt en acabar. A vegades els crius que triguen molt reben més atenció.

Que ets de menjar poc? Un plat petit i variat, i en tindràs prou. 

Anna Nieto: és fàcil aconseguir la llavors de l’estèvia? Ho podem fer als horts amb els 
nens i nenes?

Josep: no, és fàcil aconseguir la planta. Tenim la sort que aquí a Lleida hi ha el Josep 
Pàmies té plantacions grans i si vas te la regala. A l’hort no és difícil aconseguir-la. 
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GermánR: és tropical?

Josep: sí, del Paraguai, dels guaranís.

GermánLl: a Jardiland (carretera de Rubí, al costat del Leonardo da Vinci) es pot 
aconseguir. A quina hora es treballa la consciència del propi cos en relació al menjar?

Josep: des dels 2-3 anys ja es pot treballar, des de que hi ha comunicació i et diuen què 
li fa mal i què no. Tu li has de posar límits: no es poden alimentar a la carta, de làctics 
només, per exemple, avui dia no ens volem barallar però cal que intervinguis en favor 
de que mengi divers.

Al·lèrgics: reacciones a coses inofensives, no a “enemics”, això és senyal de que el teu 
sistema no va bé. Els làctics són molt responsables. Ara estem en la cultura dels làctics, 
la força de la publicitat és molt gran i les neveres s’ocupen amb làctics. Per l’osteoporosi 
va molt bé. Però estem canviant la fruita i verdura pel iogurt. El pediatra i la televisió et 
diuen que pots menjar dos iogurts... el problema és substituir els aliments.

De tot us trobareu versions: fixeu-vos en l’evidència, mireu què us passa a vosaltres. Els 
estudis no poden substituir això. Això de les al·lèrgies i intoleràncies fa que tu hagis 
d’estar pendent de com reacciones. Sovint quan deixes de menjar algunes coses que no 
et senten bé, notes molt el canvi. Per desgràcia no tots són espectaculars, però a 
vegades sorprèn. 

Anna Castellví: els nens, si al matí no han de prendre làctics, què han d’esmorzar? I en 
general, què hem de fer amb tanta informació sobre nutrició? Què treballem amb els 
nens?

Josep: esmorzars: depèn de si és hivern o estiu. A l’estiu gots d’aigua o sucs són 
necessaris. I després lo ideal, acostuma a ser lo de la dieta mediterrània: una torrada o 
un entrepà amb proteïna (vegetal o animal): hidrat i proteïna, pa amb algo. Això et dóna 
5 hores de pila. Amb només un dolç tens una hora i desestabilitzes el metabolisme. 
Millor salat que dolç. I si no, un iogurt amb cereals, però un iogurt (no llet, que és 
aigua), i té més proteïna. A l’hivern coses calentes, pa amb coses però calentes. 

Carme Grabulós: hi ha un llibre que és la cuina de la salut que està molt bé, explica 
moltes coses sobre la conservació dels aliments, sobre l’esmorzar... i al matí diu que cal 
menjar glúcids, no sucres. El cervell menja glucosa.

Isabel: a parvulari es veu la relació entre el rendiment i l’atenció a classe.

2- Repartiment guia “A taula!”.  

Mariona i Germán: la Taula de Treball per l’Alimentació Ecològica a les Escoles és una 
agrupació d’ONGs, administracions i empreses que treballen pels menjadors escolars 
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ecològics (MEE) i de proximitat. Han elaborat aquesta guia A     taula!     Manual     per     a     la   
introducció     d'aliments     ecològics     i     de     proximitat     a     les     escoles   que hem anat a recollir i us 
fem arribar. 

És un material ben fet, que ha provocat debat intern a la Generalitat, impulsat pel 
moviment social dels MEE, i que ens pot anar molt bé als centres per anar pensant en 
l’alimentació ecològica i de proximitat.

Esperem que us sigui útil.

3- Propera sessió

Recordeu que la propera trobada és 

a l'escola
Joan Maragall
a les 17:30h
el dimecres

16 de febrer de 2011.
Dies de trobada 
ESLV

Llocs de trobada (sempre a les 
17:30h)

3 de novembre Al Turó can Mates

24 de novembre Al Pins del Vallès

15 de desembre Al Jaume Ferran i Clua 

19 de gener Al Catalunya

16 de febrer Al Joan Maragall

23 de març A l'Escola Bressol Municipal Montserrat

13 d'abril Al Pla Farreras

18 de maig A La Floresta

3 de juliol A can Coll

Fins la propera!
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