
Amb l’adhesió al projecte Sabor 
del Mediterrani, el restaurador 
acreditat es compromet a complir 
les recomanacions bàsiques d’oferir 
plats que segueixen l’esperit de la 
dieta mediterrània, la qual cosa el 
converteix en un autèntic promotor 
de salut.

ELS 
RESTAURADORS, 
AUTÈNTICS 
PROMOTORS 
DE LA DIETA 
MEDITERRÀNIA

RECUPERA LA 
CUINA I ELS 

COSTUMS DEL 
MEDITERRANI
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QUIN ÉS L’ESPERIT 
DE “SABOR DEL 
MEDITERRANI”?

L’esperit és recuperar l’estil de vida 
mediterrani des del sector de la 
restauració. 

Se sap que seguir una alimentació 
variada que inclogui peix, llegums, 
fruita i verdura, fruits secs, oli d’oliva 
i cereals, ser actius i assegurar el 
descans -trets propis de l’estil de vida 
mediterrani- té beneficis importants 
per a la salut.

Es poden distingir els restaurants 
que hi estan adherits per un 
distintiu situat en un lloc visible de 
l’establiment. 

Per saber l’oferta dels restaurants 
“Sabor del Mediterrani”, accedeix al 
web amb el teu lector de codi QR des 
del mòbil. 

COM DISTINGESC 
ELS ESTABLIMENTS 
“SABOR DEL 
MEDITERRANI”?

COM PUC ADOPTAR 
UN ESTIL DE VIDA 
SALUDABLE?

1. Segueix una dieta saludable:
 » Utilitza l’oli d’oliva.
 » Consumeix cada dia fruites i hortalisses 

fresques, de temporada i preferentment de 
producció local. Assegura cada dia un plat 
d’hortalisses crues.

 » Redueix el consum de carn i prefereix les 
magres. 

 » Consumeix més peix, sense oblidar els blaus.
 » Consumeix dos plats de llegums a la setmana.
 » Utilitza productes integrals (pa morè, pasta o 

arròs integral).
 » No abusis del menjar ràpid i de les llepolies.
 » Recupera la cuina tradicional de mercat i les 

tècniques culinàries dels nostres padrins 
(sofregits, estofats, bullits).

2. Practica un estil de vida actiu: 
camina, puja escales, balla, desplaça’t  
a peu o en bici, vés d’excursió…

3. Dorm les hores necessàries per estar 
descansat i enèrgic.

4. Reserva l’alcohol per a ocasions 
especials i beu-ne sempre amb 
moderació.

5. No fumis i abandona els hàbits tòxics.

6. Cuida les relacions socials.


