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CEREALS INTEGRALS. LA BASE DE LA NOSTRA ALIMENTACIÓ.

Tot i ser ingredients bàsics de la dieta mediterrània, un estudi de la Federación Española Nutrición 
(FEN) de l'any 2012 va constatar que els espanyols no arriben als nivells adequats de consum de 
llegums i  cereals.  Més concretament,  va constatar   que el  consum de cereals,  cereals  integrals, 
patates, verdures, hortalisses i llegums està per sota de les recomanacions. 

Malauradament,  avui  dia,  la  paraula “cereals” es  veu cada cop més associada a les  capses  del 
diferents tipus de “preparats per esmorzar” que abunden a les grans superfícies, cada cop més lluny 
del cereal més natural. Els hàbits s'estan transformant afavorint els productes refinats i transformats 
fins arribar a contradiccions com la que implica consumir pans de farines altament processades 
-desproveïdes de nutrients i fibres- i  intentar compensar aquesta manca amb la gran varietat de 
“cereals  per  esmorzar”  a  base  de  fibra  i  segò que  utilitza  la  indústria  per  seduir-nos.  Aquesta  
combinació no només surt més cara per la butxaca sinó també pel cos, que deixa d’absorbir els  
nutrients presents en el germen, perdut en aquest cas, i pot arribar a patir altres desequilibris que 
mencionarem més endavant. 

Els cereals constitueixen la base de l'alimentació humana arreu del món: als països del continent 
asiàtic es consumeix preferentment l'arròs, als països americans el blat de moro i als europeus el 
blat. Tanmateix, avui dia, les autoritats de la salut reconeixen que els aliments integrals no refinats 
són fonamentals per a la nostra salut i benestar. Així, segons les recomanacions de la OMS, els 
cereals integrals són la base d'una alimentació equilibrada, constituint entre el 40-60% del volum de 
la nostra dieta.

La importància dels cereals integrals a la dieta

Els  cereals  integrals  destaquen  pel  seu  contingut  en  hidrats  de  carboni  complexos,  vitamines, 
proteïnes, àcids greixos essencials, oligoelements, i fibra. Amb tots aquests elements, el cos assimila 
de forma progressiva i gradual el sucre de l'hidrat de carboni i el transforma en energia.

I per què han de ser integrals i no refinats? Doncs perquè els cereals refinats, especialment les 
farines blanques, només contenen midó. Sense la resta d'elements, l'assimilació de sucre per part del 
cos és ràpida, pujant de cop els nivells de glucosa en la sang. Per compensar aquesta hiperglucèmia, 
el cos segrega insulina amb l’objectiu d’equilibrar els nivells de sucre a la sang. D’aquesta manera, 
en molt poc temps, el cos passa d'un estat d'hiperglucèmia a un estat d'hipoglucèmia sobrecarregant 
el pàncrees, i la glucosa que no pot ser assimilada és emmagatzemada en forma de greix.

D’altra banda, i a ser possible, també és molt recomanable consumir cereals de cultius lliures d'ús 
de pesticides, ja que aquestes substàncies es concentren especialment en la pell dels grans.

Varietat i creativitat

I com podem aconseguir que la meitat del que mengem siguin cereals integrals? Per un costat, la 
varietat  és  clau  per  a  una  dieta  equilibrada.  D’altra  banda,  combinar  qualitats  nutricionals  i 
possibilitats gastronòmiques fa que el canvi sigui a més de sa, interessant i creatiu.

Podem trobar els cereals de múltiples formes, com a gra integral, gra pelat, flocs, sèmola, pasta,  
farines i pans. Una bona forma de començar pot ser variar els grans en plats o productes familiars. 
Podem provar  el  pa  i  la  pasta  d'altres  farines:  pa  d'espelta,  de  sègol,  de  blat  germinat;  pasta 
d'espelta, d'arròs, de quinoa, pasta “soba”... O bé substituir un cereal conegut per un de nou en un 



plat que cuinem sovint, per exemple fent risotto d'ordi, tabuleh de bulgur o quinoa, farinetes de 
mill... Una altra opció és tenir una gran quantitat d'un gra nou bullit al frigorífic i anar canviant 
l'acompanyament al llarg de la setmana: amb un saltejat, un estofat, incloent-lo a l'amanida o a la  
sopa, o fins i tot, fent una crema per l'esmorzar.
Aquests són els principals cereals amb les seves propietats:

Arròs integral. Beneficiós pel sistema nerviós i digestiu. De tots els cereals és el menys al·lergènic, 
fins  i  tot  per  a les  persones més sensibles.  També hi  ha les varietats  d'arròs vermell,  nerone i  
basmati. Es recomana el gra curt a la tardor i a l’hivern i el gra llarg a l'estiu.Ordi. Depuratiu i de  
fàcil digestió.

Sègol. El més depuratiu dels cereals, beneficia el fetge.

Civada. Rica en vitamines del complex B, beneficiosa pel sistema nerviós.

Mill. Ric en ferro, magnesi, potassi i vitamines B i E. Cuida el sistema digestiu i augmenta l'energia  
de l'organisme.

Quinoa. No és un cereal, però es tracta com a tal. Conté tots els aminoàcids essencials i per tant és 
una proteïna completa i fàcil de digerir.

Blat. Encara que sigui un cereal sa, s'ha tornat al·lergen degut al seu consum excessiu a Occident.  
Pot provocar intolerància i al·lèrgies. Millor consumir-lo amb moderació o bé les seves varietats 
més digeribles com l'Espelta, el Kamut o el Blat Sarraí.

Cereals i llegums, companys ideals

La combinació de cereals i llegums ens proporciona quantitats adequades de proteïna d'alt valor 
biològic. La lisina és un aminoàcid abundant en els llegums i escàs en els cereals. Menjar-los junts 
proporciona més proteïna al cos que menjar-los per separat. Un dels plats vegetarians més típics a la 
Índia  és  el  Khichiri  (bullir  arròs  amb  llegums)  degut  el  seu  alt  valor  nutritiu.  La  proporció 
recomanada és de 1 part de llegums per 2-3 de cereals.

El camí del mig

La nutricionista Olga Cuevas recomana substituir l'arròs blanc per l'integral pels avantatges que 
això representa per a la nostra salut. Tot i així, diu que hem de ser prudents i no córrer massa; hi ha 
persones que tenen els seus intestins en males condicions i no poden tolerar la fibra. En aquests 
casos, s'ha de recórrer a l'arròs blanc o a les cremes d'arròs integral tamisades, fins que els intestins 
el tolerin.

La civada és un cereal mot indicat per a un esmorzar  energètic  en forma de farinetes (com el 
“porridge” escocès), però està més indicada per a dies freds i no és recomanable per a persones que 
produeixen molta mucositat. En aquest cas el mill és més recomanable.

Com cuinar i conservar els cereals
•  Conservar-los en un pot de vidre tapat, en un lloc fresc i sec.
•  Rentar-los bé abans de cuinar-los.
•  Es poden deixar en remull de 6 a 8 hores de forma optativa.
•  Llençar sempre l'aigua del rentat o del remull.
•  Es pot fer servir l'olla a pressió per reduir el temps de cocció.
•  És important que els cereals estiguin completament cuinats per a una bona  digestió.



•  Un cop bullits, remoure els grans, treure'ls de l'olla per airejar-los i que  s'expandeixin.
•  Es poden conservar tapats hermèticament al frigorífic fins a 4 dies o congelar les racions 

desitjades. 

Receptari especial de primavera

Vichyssoise d'ordi (Crema de porros i ordi)

Ingredients:
4 tasses de porros rentats i tallats (2 porros mitjans)
1 cullerada d'oli d'oliva verge
1 tassa d'ordi bullit (1 tassa d'ordi cru dona 2 tasses d'ordi bullit aproximadament. 
Separar una tassa per fer la crema i guardar la resta per a futures preparacions, per exemple, una 
amanida)
1 ½ litres de brou de verdures (pots fer servir 2 cubs de brou de verdures bio i aigua)
Instruccions:
Bullir  1  tassa  d'ordi  prèviament  ben  rentat  en  4  tasses  d'aigua  a  foc  lent  fins  que  estigui 
completament cuit, aproximadament 40 minuts (pot variar en funció del remull opcional). Sofregir 
els  porros  amb  l'oli  d'oliva  2-3  minuts,  afegir-hi  el  brou  i  l'ordi  i  bullir  a  foc  mig-alt 
aproximadament 20 min. Passar la sopa pel túrmix i opcionalment per un colador. Servir calent o 
fred amb traces d’algues nori torrades, gomasio* o pebre negre, o una barreja dels tres).
Per 4-6 racions.

*gomasio és una barreja de llavors de sèsam torrades i triturades amb sal marina que es pot fer a 
casa o comprar-la feta en botigues de dietètica.

Ellen Lima
Conciencia corporal y Alimentación sana
www.ellenlima.com

Més receptes a www.quesoparem.org :
Polenta amb bolets i llenties du puy
Amanida de picnic amb arròs basmati integral
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