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S a l u t 

LA DIETA MEDITERRÀNIA

Aprofitant que al novembre la dieta mediterrània va ser 
declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humani-
tat, m’agradaria dedicar-hi unes ratlles.

El nom de dieta ve de la paraula grega diaita, que vol 
dir «estil de vida equilibrat», i això és la dieta mediterrà-
nia: més que una manera de menjar, un estil de vida que 
combina aliments de la nostra agricultura i de tempora-
da cuinats a la manera tradicional amb hàbits típics de 
la zona mediterrània (passejar al sol, tertúlies, celebra-
cions familiars, reunions amb amics, migdiada...). Ja fa 
anys, diversos estudis científics van demostrar que els 
habitants de tota la Mediterrània tenien menys malalti-
es cardiovasculars i intestinals, càncers i depressions. 

Les característiques d’aquesta dieta són un alt con-
sum de verdura, fruita, fruits secs i llegums, que ens 
aporten els antioxidants i la fibra necessaris per a com-
batre infeccions i l’envelliment de les cèl·lules i que, per 
tant, són protectors contra malalties cancerígenes; pa i 
cereals com a font d’hidrats de carboni, que ens donen 
energia; oli d’oliva com a greix insaturat, que ajuda a 
combatre el colesterol dolent; peix, aviram (pollastre, 
gall dindi), conill, lactis i ous com a font de proteïnes, 
que ens ajuden a mantenir el to muscular i l’elasticitat 
de la pell. 

Així mateix combina el baix consum d’altres carns, 
mantegues, refrescs, embotits i rebosteria, que porten 
els greixos saturats, el colesterol dolent, i són els cau-
sants de les malalties cardiovasculars, amb una quan-
titat moderada de vi negre en el menjar (un got) ric en 
tanins, que ajuden a millorar la circulació coronària.

També té en compte fer servir productes frescos, de 
temporada i amb poca transformació per a conservar 
les vitamines i els antioxidants; és a dir, cuinar poc la 
verdura, aprofitar les amanides variades amb llegum, 
pasta, arròs, esqueixada i escalivada, i fer la carn i el 
peix a la brasa, planxa o forn per a reduir-ne la quantitat 
de greix. Una altra característica és menjar poca quanti-
tat en els àpats i més sovint.

Segurament molts ens identifiquem amb aquesta de-
finició. De fet, quan a la consulta pregunto als pacients 
com mengen, em trobo una mica de tot. En general, la 
gent gran, que també són els qui van més al metge i 
potser aquells als quals insistim més en la dieta, solen 
seguir-la més, compren al mercat i compren verdura i 
fruita de l’època, tenen més temps per a cuinar i anar 
a passejar –si l’artrosi els ho permet– i poden aturar-se 
a xerrar amb els veïns. A vegades, però, confonen una 
bona dieta amb menjar verdura bullida i carn o peix a 
la planxa sense sal, i això és tenir una dieta monòtona 
amb mancances, quan l’important de la dieta mediter-
rània és que sigui variada per a poder obtenir les coses 
beneficioses de cada aliment.

En les últimes dècades han augmentat les malalties 
cardiovasculars, el càncer, l’obesitat, la diabetis, la de-
mència..., i això és el que quedarà a les noves genera-
cions. 

La dieta i l’alimentació són moda, però habitualment 
les associem a estar prims, no a estar més sans, i no 
hem d’oblidar que som allò que mengem. Els horaris 
laborals, les modes alimentàries, les dietes dissociades 
o hiperproteiques, els productes d’altres països i l’ofer-
ta de menjar precuinat fan que canviem l’estil de vida 
i «perdem» menys temps cuinant i menjant, quan en 
realitat el que perdem és salut i felicitat.

Vivim en un poble, fora de l’estrès i la indiferència de 
la ciutat, en una àrea geogràfica privilegiada pel clima, 
amb el mar a prop i una agricultura pròpia i rica. Per tant, 
no tenim excusa per a no preservar la dieta mediterrà-
nia i intentar que les properes generacions s’hi puguin 
identificar. 
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