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Recomanacions alimentàries de 0 a 3 anys 
** Aquest document és un resum de les recomanacions alimentàries elaborades per l'Agència de Salut Pública de 
Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 2016 
 
La llet materna és el millor aliment per al nadó. 
 

Es recomana lactància materna exclusiva durant els primers 6 mesos de vida del nen. A partir d'aquest 
moment, i mantenint la lactància materna fins als 2 anys d'edat o més, caldrà afegir gradualment nous aliments per 
tal de facilitar uns nivells de desenvolupament i de salut adequats. En cas que no sigui possible l'alletament matern 
es pot optar per la llet adaptada. 
 

El procés de diversificació alimentària, idealment iniciar als 6 mesos (i mai abans dels 4 mesos), és el 
període en què d'una manera progressiva es van incorporant diferents aliments a l'alimentació del lactant. Es farà 
d'una manera progressiva, lenta i en petites quantitats, respectant un interval d'alguns dies (entre 3 i 5 dies, per 
exemple) per a cada nou aliment i observant com es tolera.  
 

Els nens van adquirint destreses manuals per alimentar-se sols, beure d'un got agafats amb les dues mans 
i menjar el mateix que la resta de la família, amb algunes petites adaptacions, com, per exemple, tallar els aliments 
en petites porcions i permetre que agafin el menjar amb els dits, la punxin amb la forquilla o se la mengin amb la 
cullera.  
 

És aconsellable incorporar preparacions diferents dels triturats. Oferir els aliments sencers (a trossets, 
segons el tipus d'aliment) permet que el nen pugui menjar de forma autònoma i que gaudeixi dels diferents sabors, 
textures, olors i colors dels aliments (aquesta pràctica es diu alimentació dirigida pel nen , alimentació amb sòlids o, 
en anglès, babyledweaning). 
 

Segons l'evidència científica actual, no hi ha una edat o un moment determinats en els quals sigui millor 
incorporar els aliments ambgluten.Es poden oferir, com la resta d'aliments, a partir dels 6 mesos. 
 

Cal evitar els aliments que, per la seva consistència i / o forma, puguin causar ennuegaments abans dels 3 
anys. Per exemple fruita seca sencers, crispetes, poma o pastanaga crua. 
 

 Edat incorporació i durada aproximada 

0-6 mesos 6-12 mesos 12-24 mesos>3 
anys 

Lactància materna     

Lactància adaptada (si no prenen llet materna)     

Cereals (pa, arròs, pasta ...) amb o sense gluten. 
Fruites, hortalisses, llegums, ous, carn, peix, oli 
d'oliva, fruita seca aixafats o mòlts. 
Es pot oferir petites quantitats de iogurt i formatge 
tendre a partir dels 9-10 mesos. 

    

Llet sencera, en cas que el nen no prengui llet 
materna. Iogurt i formatge tendre (en més 
quantitat) 

    

Sòlids amb risc d'ennuegament (fruita seca sencers, 
crispetes, grans de raïm sencers, poma o pastanaga 
crua ... 

    

Aliments superflus (sucres, mel
1,

melmelades, cacau, 
xocolata, flams, postres lactis, galetes, brioixeria, 
embotits i xarcuteria. 

  Com més tard i menor 
quantitat millor (sempre a 
partir dels 12 mesos) 

 

Es recomana evitar la mel en nens més petits de 12 mesos pel risc d'intoxicació alimentària per botulisme. 
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Alimentació dels 0 a 6 mesos 

 
 

lactància materna de forma exclusiva. 
 
En cas que no sigui possible l'alletament matern, es pot optar 
per una llet adaptada. 
 

 
 
 

La lactància materna de forma exclusiva i a demanda és 
l'aliment recomanat per als 6 primers mesos de vida, i 
posteriorment , complementada amb la incorporació de nous 
aliments. 
 
En cas de llet adaptada, també es complementarà amb la 
incorporació progressiva de nous aliments a partir dels 6 
mesos. 
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Alimentació dels 6-12 mesos 
Ha de realitzar com a mínim 5 àpats al dia 
 
Els menjars per a nens de 6 a 12 mesos poden incloure els aliments següents: 

 
Mantenir lactància materna  a demanda. 
 
Els nens alimentats amb llet adaptada, a partir dels 6 mesos d'edat es 
recomana oferir-los uns 280-500 ml / dia. 
 

La llet continua sent la principal font nutritiva 
durant el primer any de vida del nen. 

Hortalisses: pastanaga, ceba, mongeta tendra, carbassó, carbassa, porro, 
tomàquet, etc. 
 
Evitar els espinacs i les bledes abans dels 12 mesos. 
 
Puré de verdures. Inicialment bullir amb poca aigua o al vapor sense sal 2 o 3 
verdures. Introduir els aliments nous d'un en un, amb 3-5 

dies de diferència entre ells i millor al migdia. 
 
En el cas de les fruites, verdures, hortalisses, 
llegums, pasta, arròs, pa, etc., les quantitats que 
s'ofereixin s'han d'adaptar a la sensació de gana 
que manifesta el nen. En canvi, els aliments que 
configuren el segon plat (carn, peix i ous), és 
important limitar les quantitats a les necessitats 
nutricionals dels nens, ja que en el nostre entorn 
es consumeixen en excés, i això s'associa a un risc 
més elevat de desenvolupar obesitat infantil. 
 
És recomanable (segons el ritme de dentició i 
l'interès del nen pel menjar) aixafar els aliments en 
lloc de triturar o oferir alguns aliments tallats a 
trossets. 
 
Evitar,com a mínim fins als 3 anys d'edat, els sòlids 
que poden suposar un risc d'ennuegament: fruita 
seca sencers (es poden oferir triturats), les 
crispetes, els grans de raïm sencers, la pastanaga o 
la poma sencera o trossos grans, etc. 
 
 
 

          

Fruites: plàtan, pera, poma, mandarina, síndria, meló, etc. 
 
Puré de fruita natural. Iniciar 3 o 4 fruites madures, i les aixafarem. No afegir 
sucre ni mel. Progressivament anar afegint fruites de temporada i alguna 
galeta.  

Farinacis: arròs, pasta petita, pa,  
farinetes de cereals sense sucre, sèmola de blat de moro, patata, llegums 
ben cuits, etc. 
 
A partir dels 6 mesos podem introduir cereals amb o sense gluten de forma 
progressiva. 

Carn: preferentment blanca (pollastre, gall d’indi, conill). 
 
A les 2 setmanes d'iniciar la verdura,  
podem afegir al puré de verdures. 
 
Els nens menors de 6 anys no han de consumir carn procedent d'animals 
caçats amb munició de plom perquè causa danys neuronals.  

peix: de peix blanc (magre) o blau (gras) sense espines. 
 
També podem afegir-lo al puré de verdures. 
 
El peix pel seu contingut en mercuri, cal evitar el peix espasa o emperador, 
caçó, tintorera i tonyina. A més, a causa de la presència de cadmi, els nens 
han d'evitar el consum habitual de caps de gambes, llagostins i escamarlans 
o el cos de crustacis semblants al cranc. 

ou 1-2 unitat ou / setmana. 
Preparar cuit 
 

Llegum ben cuita i aixafada. 
 
 

Oli d'oliva verge extra. 
Afegir una culleradeta al puré de verdures. 
 

Oferir petites quantitats de iogurt i formatge tendre a partir dels 9-10 
mesos. 
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Alimentació dels 12 mesos a 3 anys 
 
Alimentació equilibrada i variada. 

- 500 ml de llet o derivats làctics. 
- Cereals 1-2 racions al dia. 
- Verdures: 1-2 racions al dia. 
- Proteïna (carn, peix, ou): 2 racions al dia. 
- Llegums: 2 vegades a la setmana. 
- Fruita 2-3 racions al dia. 

 
Es pot incorporar la llet sencera de vaca, en cas que el nen no prengui llet materna. 
 
És recomanable anar diversificant les tècniques i preparacions culinàries: el bullit, la planxa, el guisat, l'estofat, el 
vapor, el rostit, el forn, el fregit, etc. 
 
Deixar que el nen toqui i experimenti amb el menjar. Preferentment menjar en família, assegut a la trona i ben 
subjecte. 
 
 

 
 
 
La taula següent pot ser d'utilitat per calcular la quantitat de carn, peix i ous que es pot oferir als nens: 
 

Aliment Gramatge habitual 
Quantitats recomanades per a nens 
de 6-12 mesos 

Quantitats recomanades per a nens 
de 12-3 anys 

1 tros de carn de porc o vedella 80 gr 
20-30 g 
(1/3 tros de llom) 

40-50 g 
(1/2 tros de llom) 

1 pit de pollastre 150-200 g 20-30 g 40-50 g 

1 rodanxa de lluç 60-100 g 30-40 g (1/2 rodanxa de lluç) 
60-70 g (1 rodanxa petita o mitjana 
gran) 

1 ou 

unitat petita (S): menys de 
53 g 

1 unitat petita (S) 1 unitat mitjana ( M) - gran (l) 
Unitat mitjana (M): de 53-
63 g 
Unitat gran (l): de 63 ga 73 
g 

No és convenient incloure la quantitat de carn (20-30g / 40-50g) o de peix ( 30-40 g / 60-70 g) indicada en més d'un àpat al dia. Si es vol incloure 
carn o peix en el dinar i el sopar caldria fraccionar les quantitats 
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Algunes recomanacions: 

 

 

 

 

En els aliments per a lactants i nens no s'ha d'afegir sucre, mel ni edulcorants. 

 
 
 
 
 
 

 

És convenient evitar la sal en la preparació dels àpats, així com oferir aliments molt 
salats (verdures en vinagre i determinades conserves, carns salades i embotits, 
daus de brou i sopes en pols). Si s'utilitza sal, cal que sigui iodada. 
 

 

 

 

Per minimitzar la pèrdua de nutrients en la cocció de verdures i hortalisses es 
recomana coure al vapor o bullir amb una quantitat mínima d'aigua, així com 
procurar que la cocció sigui ràpida tapant el recipient. 

 

 

Es pot oferir el pa, la pasta i l'arròs integrals,ja que són més rics en nutrients i 
fibres. 

 

 

 

Mentre el nadó només pren llet materna (o adaptada) a demanda no necessita 
beure aigua. A partir del sisè mes, sí que es recomana oferir aigua al nen i que 
aquest begui segons la seva sensació de set. Durant la infància, l'aigua ha de ser la 
beguda principal (els sucs i les altres begudes ensucrades només s'haurien de 
prendre de manera esporàdica). 

 

 

 

La llet de vaca no s'ha d'oferir abans dels 12 mesos. 
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Preparació segura de biberons 
 
La llet en pols no és un aliment estèril i, ocasionalment, pot contenir microorganismes en petites quantitats.  
 
A més, la llet es pot contaminar amb una preparació incorrecta. Per això, s'han de seguir aquests passos per 
preparar els biberons amb seguretat: 
 

1. Assegurar-se que les mans i la superfície de treball estan netes. Renteu-vos bé les mans abans de 
preparar-los. 

2. Agafar un biberó net o esterilitzat. 
3. Escalfar aigua (de l'aixeta o embotellada) fins que comenci a bullir. 
4. Abocar l'aigua necessària immediatament al biberó. Esperar 3 minuts perquè la temperatura de l'aigua es 

situï prop dels 70 ºC, afegir la llet en pols en la quantitat recomanada per l'equip de pediatria i agitar el 
biberó. L'aigua a 70 ºC està prou calenta per destruir els bacteris que hi pugui haver en la llet en pols. 

5. Refredar el biberó fins a la temperatura corporal sota l'aixeta i comprovar la temperatura abans de donar-
lo al bebè per evitar cremades. 

6. Assecar el biberó amb un drap net o paper de cuina i donar-lo de seguida o abans que passin dues hores. 
7. Rebutjar la llet que el nadó no hagi pres. 
8. Quan estigueu fora de casa (de viatge, al parc ...) portar biberons plens només amb aigua. Quan calgui 

preparar-ho, afegiu-hi la llet en pols i donar-, seguidament, a temperatura ambient. 
9. A casa, durant la nit, preparar el biberó en el mateix moment. No utilitzar escalfa-biberons, ja que 

mantenir la llet tèbia afavoreix el creixement de microorganismes patògens. 
 
Per a la seva preparació:  
Primer posar l'aigua fins a la mesura desitjada.  
Després posar la pols de fórmula usant el dosificador del producte i agitar fins que estigui ben dissolt.  
 
S'afegirà una mesura rasa de pols per cada 30 ml d'aigua. 

 
 

Un cop obert l'envàs de llet en pols caduca al mes. 

 

 


