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nostra dieta 

a. Fes una petita reflexió a partir del que has vist al vídeo. 

 La meva reflexió és que l’alimentació és una part molt important a la vida ja que, 

determina la nostra salud i si cuidem l’alimentació, cuidem la salud per tant  el que fem 

es donar-nos més esperança de vida, és molt important menjar de manera variada i 

equilibrada bassant-nos en la piràmide d’aliments)  i també menjar de diferents 

maneres com per exemple amb la planxa, vapor..etc.; és clar que no tot a la vida es 

l’alimentació, sinó que també hi ha l’activiatat física que es molt important per estar 

en forma i no tenir problemes de salud, aquesta actívitat física pot ser practicar un 

esport o bé l’activitat diària, és important complementar la nostra alimentació a la 

nostra activitat física i també evitar el sedentarisme. 

a.  Quina quantitat de greix ha fet servir per fer els frankfurts ecologics? 

 Ha utilitzat un 35 % de greix de porc per fer el Frankfurt ecològic. 
 

b. Ha fet servir molts conservants o pocs? Digues quins. 

 Ha fet servir molt pocs conservants, els únic són l’ascorbat sòdic i els glaçons de gel. 

 

c. Quines diferències observa el carnicer entre el frankfurt que ell ha fet i un frankfurt 

processat? 

 Que l’altre Frankfurt té un color més fosc perquè està més fumat i també que està molt picat 

(es probable que porti lactoses o farines) i sembla una goma, en canvi el d’elaboració ecològica 

es veuen els picats de la carn. 

 

d.  Fes una petita reflexió a partir del que has vist al vídeo. 

 La meva reflexió es que després d’haver vist aquest video m’he concienciat de lo important 

que es comprar les coses ecològiques ja que, t’assegures de que les coses són naturals i no 

afegeixen additius ni molts conservants que en excés poden ser perjudicials per a la salud. 

També es important per afavorir aquests comerços, que no són tan grans. 



 

 
a. Què és un aliment orgànic? 

 Són els aliments que es produeixen amb procediments ecològics, és a dir, que no 

s’utilitzen productes sintètics com pesticides, herbicides, fertilitzants artificials o 

additius. 

 

b. Què és una BioShop? 

 Una BioShop es una botiga ón venen productes ecològics de gragers, grangeres 

agricultors, agricultores..etc. 

 

c. Quins avantatges té comprar directament als grangers i les grangeres? 

 Els avantatges són que els afavoreixes molt comprant els seus productes i no als d’una 

multinacional per exemple, a més a més que els seus productes són molt més bons que 

els que compres a una botiga convencional ja que, no saps que mena d’additius o químics 

li han possat al menjar, en canvi amb els grangers saps perfectament que tot el que els 

hi compres és natural i ecològic. 

 

d. En quin país els consumidors gasten més diners en productes ecològics? Quants? 

 Gasten més diners a Bèlgica que a Espanya, de mitjana els espanyols gastem 5 euros en 

menjar ecològic mentre a Bèlgica gasten 27 euros en menjar ecològic. 

 

e. Fes una petita reflexió a partir del que has vist al vídeo. 

 La meva refelxió es que hi ha països més desenvolupats en aquest àmbit, ja que a Bèlgica 

hi ha bastants BioShops, en canvi a Espanya no hi ha tantes (però ara van augmentant 

i pots veure més que abans) i també que allà hi compren més menjar ecològic que aquí, 

pot ser no comprem tant de menjar ecològic per el preu ja que, al video comenta que a 

Bèlgica el menjar ecològic és més barat que a Espanya. Ens hauríem de conscienciar i 

intentar comprar productes ecològics. 


